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ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับอนุมัติให้จัด โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 4 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจในวงกว้าง นั้น 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษา ในภาคีเครือข่าย อีก 7 สถาบัน ซ่ึงประกอบด้วย (1) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา (2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (4) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (6) วิทยาลัยดุสิตธานี และ (7) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการคร้ังนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีน าเสนอบทความ
วิชาการ และบทความวิจัยในศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ระดับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไป ให้ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
อีกท้ัง ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการผ่านเครือข่ายนักวิจัยจากหลากหลาย
สถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมผลงานวิชาการ เป็น “รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียกระดับขึ้นเป็นคลังความรู้ 
(Knowledge Assets--KA) ท่ีส าคัญส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing) โดย
ครอบคลุมประเด็น และหัวข้อย่อย ดังนี้ (1) การจัดการ (Management) (2) การเงินและการบัญชี 
(Finance and Accounting) (3) การจัดการการตลาด (Marketing Management) (4) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Management) (6) การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics 
and Supply Chain Management) 

 
 
 
 
  



(7) การจัดการการท่องเท่ียว และธุรกิจบริการ (Tourism and Hospitality Management)   
(8) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) และ (9) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสังคมศาสตร์ 
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องฯ ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้า รวมถึงการอ้างอิง ต่อไป 

ในโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีให้เกียรติ  
มาเปิดงาน และเป็นประธานในพิธี ท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีตระหนัก
ถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการจัดงานในทุกรูปแบบ ท่านผู้บริหารของทุกสถาบันอุดมศึกษา 
ในภาคีเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือในการสานวิสัยทัศน์และพันธกิจทางวิชาการร่วมกัน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทุกท่านท่ีขัดเกลาผลงานน าเสนอให้มีมาตรฐานคุณภาพวิชาการ องค์ปาฐก ท่ีให้เกียรติและสละเวลา
ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่งแด่ผู้ร่วมงาน และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ทุก ๆ ฝ่าย 
ท่ีเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้การจัดงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาส์นจากคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2565 “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการและเพ่ือสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ัง ยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส 5 ทศวรรษ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง อีกด้วย โดย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา,  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, วิทยาลัยดุสิตธานี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต  

ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการนั้น มีท้ังในรูปแบบ บทความวิจัย และบทความวิชาการ 
จ านวนท้ังส้ิน 49 บทความ (จากการส่ง 55 บทความ) นอกจากนั้น การจัดงานคร้ังนี้ ยังได้เกียรติ
จาก ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ปัจจุบัน ท่านด ารงต าแหน่ง อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ส านักงาน 
ท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ให้การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Green 
Deal: The Challenge and Disruption towards Contemporary Business” ซ่ึงบรรยาย
ออนไลน์สดมาจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ส าหรับก าหนดการภาคบ่าย เป็นการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ จ านวน 6 ห้อง ซ่ึงประกอบด้วย (1) การจัดการ (2) การจัดการและการเงิน  
(3) การตลาดห้อง 1 (4) การตลาด ห้อง 2 (5) การท่องเท่ียวและโลจิสติกส์ และ (6) สังคมศาสตร์ 
ท้ังนี้ ได้จัดท ารายงานสืบเนื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings) เพ่ือเป็นการรวบรวม
ผลงานท่ีน าเสนอท้ังหมด ให้สะดวกในการสืบค้น อีกท้ังยังเอ้ือให้สามารถน าประโยชน์จากผลงาน
วิชาการไปใช้ในวงกว้างได้ต่อไป 

 
 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย  
คณบดีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา นาคปฐม 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

สาส์นจากคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 

ขอแสดงความยินดีกับ “มหาวิทยาลัยรามค าแหง”ท่ีก้าวเข้าสู่ 5 ทศวรรษ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม รวมท้ังผลิตบัณฑิตไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นจ านวนมาก  

ขอแสดงความชื่นชมกับ “คณะบริหารธุรกิจ”มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงถือว่า เป็นส่วนงาน
ท่ีมีบทบาทส าคัญ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหาร และการจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามปรัชญาของคณะ “มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้คู่คุณธรรม” 
ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างลงตัว รวมท้ังสร้าง
สังคมให้เกิดความยั่งยืน ท้ังมิติของเศรษฐกิจ ด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม  

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัย
เพ่ือความยั่งยืน” จึงเป็นการแสดงถึงความส าเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่การ
เรียนการสอน แต่ยังรวมถึงการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย เพื่อน าไปใช้ต่อยอดด้านการ
บริการทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด 

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนมีความสุข 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความส าเร็จในทุกส่ิงท่ีหวังตลอดไป 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาส์นจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ในนามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม 
ทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
ช้ันน าท้ัง 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัย
ดุสิตธานี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   
จอมบึง และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ นับเป็นเวทีวิชาการท่ีรวบรวมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
และนักศึกษา น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านการจัดการ การเงินและการบัญชี การจัดการ การตลาด 
การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ การจัดการนวัตกรรม และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดยเป็นผลงาน 
ท่ีผ่านกระบวนการกล่ันกรองของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังส้ิน จ านวน 49 ผลงาน ซ่ึงถือเป็นผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่เป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในวงวิชาการทางดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ รวมท้ังเป็นคลัง
ความรู้ ท่ีสร้างความเข้มแข็งส าหรับการปฏิบัติในทางการบริหารจัดการท้ังในมิติองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

สุดท้ายนี้ กระผม ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีให้เกียรติ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุม 
ทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมทุกประการ และเป็นเวทีส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ 
รวมท้ังเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ต่อไป 

 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาส์นจากคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สาส์นจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบัน ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการตลอดมา และท างานรับใช้สังคมมายาวนาน
จนถึงห้าทศวรรษ เป็นห้าสิบปีท่ียาวนาน ท่ีส่องสว่างความรู้ดังดวงประทีปให้กับสังคมไทย สมดังค าขวัญ ประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
ท่ีว่า “เปลวเทียนให้แสง รามค าแหงให้ทาง” ในสังคมท่ีมืดมิดไปด้วย อวิชา แสงสว่างของปัญญา ย่อมจะช่วยสร้างความ
มั่นใจได้ว่า สังคมยังไม่อับจนหนทาง ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัต การสร้างปัญญาจากงานวิจัย ย่อมจะช่วย 
ท าให้เกิดแสงสว่างท่ียั่งยืนสืบไป การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่เสนอผลงานวิจัย จึงถือเป็นส่ิงส าคัญเพื่อให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงานวิจัยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อค้นพบและ
นวัตกรรม รวมทั้งสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยอันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา เสริมสร้าง
ศักยภาพในการสร้างปัญญา และสร้างแสงสว่างให้กับสังคมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย  
“ห้าทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” ถือเป็นการจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีงานวิจัยที่เข้ามาร่วมน าเสนออย่างหลากหลาย ท้ังผลงานวิจัยช้ินแรกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยท่ีเกิดจากการริเริ่มของคณาจารย์ ถือเป็นการเปิดสนามการเผยแพร่
ผลงานให้นักศึกษา และคณาจารย ์เพื่อให้มีความกล้าท่ีจะน าเสนอผลงาน และสร้างความเข้าใจว่างานวิจัยท่ีส าคัญ คือ 
งานท่ีน าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มากกว่างานวิจัยที่ข้ึนหิ้ง ในฐานะผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ขอแสดงความช่ืนชม และ
แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง บทความ ทุกบทความท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติต่างได้รับ
การประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเป็นการประกันคุณภาพส าหรับการใช้เป็น
หลักฐานประกอบการขอส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา และการ
น าเสนอผลงานดังกล่าวจะถูกอ้างอิงถึงในงานวิจัยอ่ืน ๆ ในโอกาสต่อไป 

ข้าพเจ้าทราบมาจากการประชุมครั้งนี้ ว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรของท้ังในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ท้ังจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือท่ีดี จึงท าให้มั่นใจได้ว่า การจัด
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้จะประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สาส์นจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                
ท่ีประกอบ ด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด 
การบัญชี นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมส่ือ การท่องเท่ียวและการบริการ ท่ีให้ความส าคัญกับการบันทึก 
สืบค้น แสวงหา สร้าง ถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าท้ังความรู้ท่ีเป็นพื้นถิ่นและระดับ
สากล ร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางการแสวงหาความรู้
ของกระบวนการวิจัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน จึงท าให้
คณะวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการปัจจัย และศาสตร์ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการวิจัย เพื่อให้ผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องสามารถน าประโยชน์จากงานวิจัยไปใช้ต่อยอด ต่อไปได้ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2565 
ภายใต้หัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” นี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และผู้ประสานงาน ท่ีให้โอกาสคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิชาการ ในการร่วมพิจารณาและ 
การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ซ่ึงท าให้บุคลากรของคณะได้องค์ความรู้ 
และประสบการณ์จากการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ และทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหวังอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และ
บูรณาการศาสตร์การวิจัยร่วมกันสืบไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เพิ่มชาติ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
 



 สาส์นจากวิทยาลัยดุสิตธานี 
 

กระผม ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์
วิทยาลัยดุสิตธานีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เจ้าภาพท่ีให้เกียรติ
วิทยาลัยดุสิตธานีเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
ในคร้ังนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ นับเป็นโอกาสอันดีท่ีนักวิจัยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลระหว่างกันท าให้นักวิจัยได้เข้าสังคมจากผู้ท่ีท างานในแวดวงการท างานเดียวกัน ได้เพิ่มความรู้
ในแขนงต่าง ๆ ท่ีตนอาจไม่เคยรู้มาก่อนและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างเครือข่าย
อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและเป็นการพัฒนาตนเองของนักวิจัยในรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในการวิจัยแบบยั่งยืนท่ีสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ให้ความสนใจเนื่องจากการวิจัยแบบ
ยั่งยืนจะสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ได้จริงและเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม
ท าให้เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตลดความเล่ือมล้ า และสร้างความเท่าเทียมในสังคม ท าให้คน 
มีชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีขึ้น  

กระผมจึงหวังว่าการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้จะประสบความส าเร็จตามท่ีได้
วางเป้าหมายไว้ และขอให้การด าเนินงานประชุมวิชาการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร  
 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการและกจิการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี 





DR. PORNTHEP
SRITANATORN

การทํางาน

การศึกษา

ดร. พรเทพ ศรธีนาธร

พ.ศ. 2562 ถึงป�จจุบนั:     อัครราชทตู และผูอํ้านวยการ 
                                     สาํนกังานที�ปรกึษาการเกษตร   
                                     ต่างประเทศ ประจาํสหภาพยุโรป

พศ. 2558 ถึง 2562 :      อัครราชทตูที�ปรกึษา 
                                      คณะผูแ้ทนถาวรไทย 
                                      ประจาํองค์การการค้าโลก
                                      และองค์การทรพัยส์นิทาง                  
                                      ป�ญญาโลก นครเจนวีา

Keynote Speaker

ปรญิญาเอก: รฐัประศาสนศาสตร ์(Development Administration) 
                   จาก สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

ปรญิญาโท:  บรหิารธุรกิจ จาก Memphis State University, USA.

ปรญิญาตร:ี  พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจาก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์



กําหนดการ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ออนไลน Conference

“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คร้ังที่ 4 ประจําป 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร

 

พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารวมงาน แจงกําหนดการใหทราบ       

09:10 - 09:30

รับชมวีดีทัศนจากเจาภาพ และผูนํา ภาคีหนวยงานผูจัด 

(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา,

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, วิทยาลัยดุสิตธานี, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

        
09:40 - 09:50

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวรายงานการประชุมวิชาการฯ 

09:50 - 10:10

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงกลาวเปดงาน

10:10 - 11:45
พิธีกรกลาวแนะนําองคปาฐก
หัวขอ ปาฐกถา Green Deal: The Challenge and Disruption towards Contemporary Business
โดย ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝายเกษตร) สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป

Link zoom: https://zoom.us/j/9303554641?pwd=VWNSejdDc2kzSnlvbDhqYWY2Zy9NQT09

Meeting ID: 930 355 4641

Passcode: 1234

พิธีกรกลาวขอบคุณทานวิทยากร และชี้แจงชองทางการเขาหองนําเสนอ            

11:45 - 11:50

https://www.mcru.ac.th/


13:00 - 16:30
นําเสนอผลงานวิจัย ผูนําเสนอบทความเขาตาม Link หอง ดังน้ี

หองที่ 1 การจัดการ   
ผูควบคุม อาจารย ดร.กิตตินาท นุนทอง 
Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/4925835721?pwd=WGtQa3ZwK2RpaWV5aHZsNnhXUnpIdz09
Meeting ID: 492 583 5721
Passcode: 1234

หองที่ 2 การจัดการและการเงิน           
ผูควบคุม อาจารย นนทพร สีหพันธุ 
Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/5914176194?pwd=ZGpDdWNCN3NaZGVMU1kwWWpCK0s2dz09
Meeting ID: 591 417 6194
Passcode: 1234

หองที่ 3 การตลาด 1                
 ผูควบคุม อาจารย ศรัญญา เนียมฉาย      
Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/8852917246?pwd=SE9tTUQvN2hWNWlYczcyRWE2THA4Zz09
Meeting ID: 885 291 7246
Passcode: 1234

หองที่ 4 การตลาด 2                  
ผูควบคุม อาจารย นิศาชล จันทรานภาสวัสด์ิ
Link zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86399807002?pwd=Z0ZLQUpJUWdONE1OY0ZVZnJBTU5BUT09
Meeting ID: 863 9980 7002
Passcode: 1234

หองที่ 5 การทองเที่ยวและโลจิสกติกส   
ผูควบคุม อาจารย สิรภพ วงศลภัส
Link zoom: https://zoom.us/j/9303554641?pwd=VWNSejdDc2kzSnlvbDhqYWY2Zy9NQT09
Meeting ID: 930 355 4641
Passcode: 1234

หองที่ 6 สังคมศาสตร  
ผูควบคุม อาจารย พณกฤษ อุดมกิตติ
Link zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7301834973?pwd=Q1BJWFdmWEFObzYzZE9DWWQ5T3FGQT09
Meeting ID: 730 183 4973
 Passcode: 1234

16:30
ปดการประชุม (ทีมงานจัดสงใบประกาศนียบัตรผานทาง e-mail ที่ลงทะเบียน)

13:00 - 16:30



รูปแบบการทํางานภายใต้ฐานชวีติวถีิใหม่ ภีรภัทร ภักคีร ี
อุษา บุญถือ 
สายพณิ สนัทัด

R1

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องนําเสนอที� 1 การจัดการ (ผู้ประสานงาน อ.กิตตินาท นุ่นทอง)
 

ที�

1 R1-01 13:00 – 13:25

การปรบัตัวในการทํางานของบุคลากรเพื�อพฒันาไปสูอ่งค์การแหง่ความยดืหยุน่ในธุรกิจเดลิเวอรี� ภดิูศ โรจนรกัษ์
ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภิญโญ
ฐดิาทิพ ปานโรจน์

2 R1-02 13:25 – 13:50

ความฉลาดทางอารมณ์ที�สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบติังาน
ในเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสมีา 

อรสิรา ณะพรานบุญ
ระบลิ พน้ภัย

3 R1-03 13:50 – 14:15

ทัศนคติและการปรบัตัวในการทํางานของคน Generation Z ในยุค New Normal
ธนชติ ป�ดป�อง
ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภิญโญ    
ฐดิาทิพ ปานโรจน์

4 R1-04 14: 15 – 14:40

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในค่าตอบแทนและความผกูพนัองค์กร กรณีศึกษา : องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น จงัหวดันครศรธีรรมราช

ปทมุพร ชว่ยชดิ
สนิทนุช นิยมศิลป�5 R1-05 14:40 – 15:05

การศึกษาแรงจูงใจที�มอิีทธพิลต่อประสทิธผิลในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการศาลยุติธรรมในสงักัดสาํนกัศาลยุติธรรมประจาํภาค 6 

เกศราภรณ์ สทิธิ
ณัฐวุฒ ิฮันตระกลู6 R1-06 15:05 – 15:30

ภาพลักษณอ์งค์กรและการบรหิารความสมัพนัธที์�สง่ผลต่อความจงรกัภักดีของผูใ้ชบ้รกิารสหกรณอิ์สลาม
อิบนเูอาฟ จาํกัด จงัหวดัสตลู

นนทกร อุศมา
เกวลิน เศรษฐกร7 R1-07 15:30 – 15:55

ป�จจยัที�สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในหนว่ยงานสงักัดสาํนกังานอธบิดีผูพ้พิากษา
ภาค 5 

ดาวกิา พมิกําเนิด
พรมนัส สริธิรงัศรี8 R1-08 15:55 - 16:20



 



ผลกระทบโควดิ-19 ต่อเศรษฐกิจและตลาดทนุไทย บุฏกา ป�ณฑรุอัมพร

R2

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องนําเสนอที� 2 การจัดการ + การเงิน (ผู้ประสานงาน อ.นนทพร สีหพันธ์ุ)
 
 ที�

1 R2-01 13:00 – 13:25

กระบวนการวางแผนการลงทนุที�สง่ผลต่ออิสรภาพทางการเงินของกลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชน
ในพื�นที�เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

อาระยา พมิพต์ะค ุ
ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภิญโญ 
ฐดิาทิพ ปานโรจน์

2 R2-02 13:25 – 13:50

การวางแผนทางการเงินสว่นบุคคลตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของอาจารย์
ในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

กนกวรรณ ระยา้ทอง  
วศิิษฐ ์ฤทธบุิญไชย  
ดารนิทร ์โพธิ�ตั�งธรรม 
เกวลิน สมอินอ้อย

3 R2-03 13:50 – 14:15

ป�จจยัที�จาํเป�นและป�จจยัที�เพยีงพอสาํหรบัการลงทนุในสนิทรพัยดิ์จทัิลของนักลงทนุ
นพเก้า สวุรรณป�กษ์   
ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภิญโญ 
ฐดิาทิพ ปานโรจน์

4 R2-04 14: 15 – 14:40

พฤติกรรมการลงทนุที�สง่ผลต่อการตัดสนิใจลงทนุในสกลุเงินดิจทัิลในจงัหวดัสงขลา ธรรมนูญ รตันมูสกิ
ณัฐธยาน์ วงษ์สวุรรณ

5 R2-05 14:40 – 15:05

คณุภาพชวีติการทํางานที�สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาํนกังานอัยการสงูสดุ 
ในเขตพื�นที�อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่

พศิชนก โยป�นตา
นรพล จนิันท์เดช6 R2-06 15:05 – 15:30

ป�จจยัที�มผีลต่อความสขุในการทํางานของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ พมิลพรรณ สมบูรณ์ชยั
ทิพชญา พึ�งชาญชยักลุ7 R2-07 15:30 – 15:55

ความผกูพนัต่อองค์การที�สง่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ที�ของขา้ราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
ภายในจงัหวดันครราชสมีา

วชิาดา จอ้ยจะโปะ
ปรเมษฐ ์บุญนําศิรกิิจ8 R2-08 15:55 - 16:20



 



ประสทิธภิาพการสื�อสารทางการตลาดและป�จจยัด้านสภาพแวดล้อมที�สง่ผลต่อ
ความต้องการซื�อของผูเ้อาประกันและรูปแบบประกันชวีติสมยัใหม่

วุฐริตัน์ ทองเพชรนิล 
ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภิญโญ

R3

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องนําเสนอที� 3 การตลาด (ห้องที� 1) (ผู้ประสานงาน อ.ศรัญญา เนียมฉาย)

ที�

1 R3-01 13:00 – 13:25

ป�จจยัสว่นประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้รโิภคที�สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื�อที�อยูอ่าศัย
ประเภททาวน์เฮ้าสม์อืสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรอียุธยา

นราวชิญ์ ฐานิสสรณ์
พงศกร เอี�ยมสอาด2 R3-02 13:25 – 13:50

คณุลักษณะของ Power Influencers ที�มผีลต่อการตัดสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ�
ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย

กลุนาถ วรรฐักฤติกรR3-03 13:50 – 14:15

การปรบัตัวของนักการตลาดกับวถีิชวีติหลัง โควดิ-19
อุษา บุญถือ
ภีรภัทร ภักดีรี
สายพณิ สนัทัด

4 R3-04 14: 15 – 14:40

The Effect of Marketing Mix on Youths' Satisfaction and Loyalty
on the Coffee shop in Bangsaen, Thailand (สว่นประสมทางการตลาดที�สง่ผล
ต่อ ความพงึพอใจและความภักดีของกลุ่มวยัรุน่ ต่อรา้นกาแฟในบางแสน ประเทศไทย)

Kritta-orn Chewwasung 
Sirintorn Thenmungkorn 
Parinya Nakpathom

5 R3-05 14:40 – 15:05

ป�จจยัสว่นประสมการตลาดที�สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื�อสนิค้าผา่นชอ่งทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส์ พนารตัน์ แสงวจิติร
วรพงศ์ จนัทรห์อม6 R3-06 15:05 – 15:30

7Ps กับการตัดสนิใจเลือกโรงเรยีนกวดวชิาของผูป้กครองนกัเรยีน ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ดวงพร สรา้งบุญ
สนิาท นาควชัระ7 R3-07 15:30 – 15:55

3



 



กลยุทธก์ารตลาดผา่นวกิฤตโควดิ-19 อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สวุรรณี เดชวรชยั
ภาคิน เพญ็ภาคกลุ 
พรีะพนัธ ์เหมะรตั

R4

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องที� 4 การตลาด (ห้องที� 2) (ผู้ประสานงาน อ.นิศาชล จันทรานภาสวัสดิ�)

ที�

1 R4-01 13:00 – 13:25

คณุภาพการบรกิารที�สง่ผลต่อคณุค่าตราสนิค้ารา้นกาแฟ Class Café ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
นครราชสมีา

กมลชนก จริะสโุข2 R4-02 13:25 – 13:50

การศึกษาทัศนคติของผูบ้รโิภคที�สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื�อผลิตภัณฑ์จากผา้ยอ้มคราม
ของผูบ้รโิภควยัทํางาน ในอําเภอทับคล้อ จงัหวดัพจิติร

รมณีย ์หอมรส
จรพีร ศรทีอง3 R4-03 13:50 – 14:15

การวเิคราะหคํ์าอธบิายรายวชิาหลักการตลาด
สมจติร ล้วนจาํเรญิ
ศิรชิยั พงษ์วชิยั4 R4-04 14: 15 – 14:40

ศึกษาการบรหิารลกูค้าสมัพนัธที์�สง่ผลต่อความจงรกัภักดีชว่งวกิฤตโควดิ-19 ของผูใ้ชบ้รกิาร
ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจงัหวดัป�ตตานี

ซุลกิฟลี ฮะ
นารนีิ แสงสขุ

5 R4-05 14:40 – 15:05

ป�จจยัสว่นประสมทางการตลาดที�มอิีทธพิลต่อการตัดสนิใจซื�อบา้นนอ็คดาวนข์องผูบ้รโิภค 
ในจงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง

วรกิจพพิฒัน์ ธรรมโชติ
ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ6 R4-06 15:05 – 15:30

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเดลิเวอรี� รา้นสะดวกซื�อ เซเวน่ อีเลฟเวน่ ของประชาชนจงัหวดัสงขลา พสัสน โฆษะโก
ป�ยะนุช เงินชูศรี7 R4-07 15:30 – 15:55

ป�จจยัที�สง่ผลต่อแนวโนม้การตัดสนิใจซื�อบา้นจดัสรรในเขตอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
ศิวนาถ พรหมจรรย์
นีลนารา วงษ์เกิด8 R4-08 15:55 - 16:20



 



ความต้องการพฒันาศักยภาพของมคัคเุทศก์เพื�อรองรบัรูปแบบการท่องเที�ยววถีิใหม่
ภัทรา อารยี ์
ณัฐตรา สงัวนัดี 
จุรรีตัน์ หนองหวา้

R5

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องที� 5 การท่องเที�ยว + โลจิสติกส์ (ผู้ประสานงาน อ.สิรภพ วงศ์ลภัส)
 

ที�

1 R5-01 13:00 – 13:25

การจดัเสน้ทางการขนสง่สนิค้าโดยวธิฮิีวรสิติกสแ์ละเมต้าฮิวรสิติกส ์
กรณีศึกษาบรษัิท AAA จาํกัด

ธญักาญจน์ เนตรแสง 
ป�ยมาศ สภุรสขุ 
กลุบณัฑิต แสงดี

2 R5-02
13:25 – 13:50

การปรบัปรุงตําแหน่งจดัเก็บสนิค้าในคลังสนิค้าเพื�อลดระยะเวลาในการค้นหาสนิค้า 
กรณีศึกษา บรษัิท ABC จาํกัด

ปวชิญา ไตรวาร ี
ป�ยวฒัน์ ผาผอ่ง
กลุบณัฑิต แสงดี

3 R5-03 13:50 – 14:15

คณุประโยชน์ที�แสวงหา และแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเที�ยวเชงิสง่เสรมิสขุภาพ
ในความปกติใหม่

มลัลิตา ชูติระกะ4 R5-04 14: 15 – 14:40

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์การท่องเที�ยวกับความพงึพอใจของนักท่องเที�ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที�ยวเชงินิเวศ : กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจา้

รมัภา คงขาํ 
ยอดมนี เทพานนท์

5 R5-05 14:40 – 15:05

ป�จจยัที�มผีลต่อการตัดสนิใจเดินทางท่องเที�ยวของผูส้งูอายุ ในกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐธดิา นวนกระแส 
ฐาปกรณ์ แต่งรุง่ 
ปวรศิา เลิศวริยิะประสทิธิ�

6 R5-06 15:05 – 15:30

การศึกษาป�จจยัที�มผีลต่อค่าดัชนีวดัประสทิธภิาพด้านโลจสิติกสจ์ากการวเิคราะห์
การถดถอยเชงิเสน้พหคุณู

ศิวพร คณุภาพดีเลิศ 
สธุาสนีิ ชยางกรู ณ อยุธยา 
ซาเวยีร ์มารนิ กิลดัส เลรอย

7 R5-07 15:30 – 15:55

(หน้า 1)



ป�จจยัที�มผีลต่อการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะเพื�อสง่เสรมิการท่องเที�ยวภายใต้
ภาวะปกติใหม ่ในพื�นที�อุทยานประวติัศาสตรพ์ระนครศรอียุธยา

อัมรนิทร ์เต็มเป�� ยม 
กิตติภมู ิเพญ็ภาค 
พงษ์พพิฒัน์ เสน่หดี์

R5

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องที� 5 การท่องเที�ยว + โลจิสติกส์ (ผู้ประสานงาน อ.สิรภพ วงศ์ลภัส)
 

ที�

9 R5-09 15:55 - 16:20

ป�จจยัที�มผีลต่อการเลือกใชบ้รกิารรถไฟลอยนํ�าภายใต้สถานการณ์แบบปกติใหม่
วรีะยา ภาคาพรต 
ปภัสรนิทร ์วริยิะกนกพงศ์
พงษ์พพิฒัน์ เสน่หดี์

R5-10 16:20 - 16:45

อิทธพิลของการจดัการการมสีว่นรว่มของการท่องเที�ยวโดยชุมชนวถีิชาวนาภาคกลาง
ต่อประสทิธผิลการดําเนินงานการท่องเที�ยวโดยชุมชนวถีิชาวนาภาคกลาง

ฐติิวราภรณ์ พูลทรพัย ์
เกศรา สกุเพชร

11 R5-11 16:45 - 17:10

(ต่อหน้า 2)

ศึกษารูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งยั�งยนืของหาดหนิงาม อําเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช
ดรรชนี กาญจนะ 
สรุเชษฐ ์โซวเกียรติรุง่8 R5-08 15:30 – 15:55

10



 



พฤติกรรมการป�องกันตนเองจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในชว่ง 
“ชวีติวถีิใหม”่ ของผูส้งูอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ฉัตรวรุณ ศรวีลัิย
นรสิรา พึ�งโพธิ�สภ

R6

CODE เวลา (โดยประมาณ) เรื�อง ผู้เขียน

กําหนดการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจัยเพื�อความยั�งยืน”
ครั�งที� 4 ประจําป� 2565 ตั�งแต่ 13.00 น. เป�นต้นไป

ห้องที� 6 สังคมศาสตร์ (ผู้ประสานงาน อ.พณกฤษ อุดมกิตติ)

ที�

1 R6-01 13:00 – 13:25

หลักสตูรฐานสมรรถนะเพื�อพฒันาผลลัพธท์างการศึกษาของนักเรยีนไทย
เขมสิรา กลุมาตย์
เยาวพรรณ ทิมทอง
ดิสกลุ เกษมสวสัดิ�

2 R6-02 13:25 – 13:50

คณุภาพชวีติในการทํางานกับความสขุด้านการเงินของประชาชนในจงัหวดัราชบุรี
ชนนิกานต์ เผอืกนิมติร
วศิิษฐ ์ฤทธบุิญไชย  
วรนิทร กังวานทิพย์
สรุเสกข ์พงษ์หาญยุทธ

R6-03 13:50 – 14:15

การพฒันาสง่เสรมิอาชพีชุมชนจากภมูปิ�ญญาและทรพัยากรในท้องถิ�นสูส่นิค้าโอทอป 
กรณีศึกษา ปลาสม้ดอนตาสน อําเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี

รชันิดา  รอดอิ�ว
สนุิสา  โพธิ�พรม

4 R6-04 14: 15 – 14:40

ทัศคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวรที�มผีลต่อคณุภาพการจดัการ
แก้ป�ญหาของรฐับาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19

เบญจมาศ บุญดา
มลัลิกา ธรรมจรยิาวฒัน์

5 R6-05 14:40 – 15:05

แนวทางการจดัโครงสรา้งด้านทรพัยากรมนษุยข์องธุรกิจด้านธนาคาร สรุพฒัน์ มงัคะลี6 R6-06 15:05 – 15:30

การพฒันากระบวนการการจดัการความรูเ้พื�อเสรมิสรา้งศักยภาพผูส้งูอายุกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 
จงัหวดัพษิณุโลก

มนตร ีธรรมพฒันากลู
กาญจนา ทวนิันท์7 R6-07 15:30 – 15:55

3



 



ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าห้อง 

 

ห้อง หน้าที ่ ผู้ทรง email สังกัด 
1 ผู้ทรงฯ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย wisitson@webmail.npru.ac.th มรภ นครปฐม 

ผู้ทรงฯ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน Nok1997@hotmail.com  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสานงาน อาจารย์ ดร.กิตตินาท นุ่นทอง Kittinart.n@rumail.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 ผู้ทรงฯ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีสกุน Chakrit.sr@dtc.ac.th วิทยาลัยดุสิตธานี 

ผู้ทรงฯ 2 อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ Coolfin9@gmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสานงาน อาจารย์นนทพร สีหพันธุ์ nonthaporns@gmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 ผู้ทรงฯ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง Piyapong_ppp@hotmail.com มรภ รัตนโกสินทร์ 
ผู้ทรงฯ 2 รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์ เอ่ียมโอภาส kanoppan@hotmail.com  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสานงาน อาจารย์ศรัญญา เนียมฉาย Saranya.niemchai@gmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 ผู้ทรงฯ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ taninrata@gmail.com มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ทรงฯ 2 อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ pboonnn@gmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสานงาน อาจารย์นิศาชล โทแก้ว nisachol@rumail.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5 ผู้ทรงฯ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ siwapornk@go.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ทรงฯ 2 อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์ Athip.jan@kbu.ac.th มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ประสานงาน อาจารย์สิรภพ วงศ์ลภัส Siraphob.w@rumail.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 ผู้ทรงฯ 1 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ tassaneenak@mcru.ac.th มรภ หมู่บ้านจอมบึง 
ผู้ทรงฯ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า Sptwa.ru@gmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสานงาน อาจารย์พณกฤษ อุดมกิตติ panakrit@gmail.com  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สารบัญ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  
สาขาการจัดการ 

ล าดับ เร่ือง หน้า 
1 รูปแบบการท างานภายใต้ฐานชีวิตวิถีใหม่ 

ภีรภัทร ภักคีรี1 อุษา บุญถือ2 สายพิณ สันทัด3 1 
2 การปรับตัวในการท างานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง 

ความยืดหยุ่นในธุรกิจเดลิเวอรี่ 
ภูดิศ โรจนรักษ์¹ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ² ฐิดาทิพ ปานโรจน์³ 14 

3 ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
อริสรา ณะพรานบุญ1 ระบิล พ้นภัย2 37 

4 ทัศนคติและการปรับตัวในการท างานของคน Generation Z  
ในยุค New Normal 
ธนชิต ปิดป้อง1 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2 ฐิดาทิพ ปานโรจน์3 55 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความผูกพันองค์กร 
กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปทุมพร ช่วยชิด1  สนิทนุช นิยมศิลป์2 79 

6 การศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 
เกศราภรณ์ สิทธิ1  ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล2  94 

7 ภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารความสัมพันธ์ที่สง่ผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด จังหวัดสตลู 
นนทกร อุศมา1 เกวลิน เศรษฐกร2 111 
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ล าดับ เร่ือง หน้า 
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

สังกัดส านักงานอธบิดีผู้พิพากษาภาค 5 
ดาริกา พิมก าเนิด1 พรมนสั สิรธิรงัศรี2 132 
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การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  
สาขาการจัดการ และการเงิน 

ล าดับ เร่ือง หน้า 
9 ผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย 

บุฏกา ปัณฑุรอัมพร1 152 
10 กระบวนการวางแผนการลงทุนที่สง่ผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 

ของกลุ่มคนท างานธุรกิจเอกชน ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
อาระยา พิมพ์ตะคุ1 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2 ฐิดาทิพ ปานโรจน์3 173 

11 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กนกวรรณ ระย้าทอง1 วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย2  ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม3  
เกวลิน สมอินอ้อย4 193 

12 ปัจจัยที่จ าเป็นและปัจจัยที่เพียงพอส าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
ของนักลงทุน 
นพเก้า สุวรรณปักษ์1 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2 ฐิดาทิพ ปานโรจน์3 212 

13 พฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
ในจังหวัดสงขลา 
ธรรมนูญ รัตนมูสิก1 ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ2 232 

14 คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิศชนก โยปินตา1 นรพล จินันท์เดช2 254 

15 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย1 ทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล2 274 

16 ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
วิชาดา จ้อยจะโปะ1 ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ2 292 
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การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  
สาขาการตลาด 

ล าดับ เร่ือง หน้า 
17 ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ 

ส่งผลต่อความต้องการซื้อของผู้เอาประกันและรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหม่ 
วุฐิรัตน์ ทองเพชรนิล1 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2 306 

18 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์มือสองของพนักงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นราวิชญ์ ฐานิสสรณ์1 พงศกร เอ่ียมสอาด2 326 

19 คุณลักษณะของ Power Influencers ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

กุลนาถ วรรัฐกฤติกร1 344 
20 การปรับตัวของนักการตลาดกับวิถึชีวิตหลัง โควิด-19 

อุษา บุญถือ1 ภีรภัทร ภักคีรี2 สายพิณ สันทัด3 356 
21 The Effect of Marketing Mix on Youths’ Satisfaction and 

Loyalty on the Coffee Shop in Bangsaen, Thailand 
Kritta-orn Chewwasung1 Sirintorn Thenmungkorn2  
Parinya Nakpathom3 372 

22 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พนารัตน์ แสงวิจิตร1 วรพงศ์ จันทร์หอม2 395 

23 7Ps กับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดวงพร สร้างบุญ1 สินาท นาควัชระ2  420 

24 กลยุทธก์ารตลาดผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างมีประสทิธิภาพ 
สุวรรณี เดชวรชัย1 ภาคิน เพ็ญภาคกุล2 พีระพันธ์ เหมะรัต3 440 
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ล าดับ เร่ือง หน้า 
25 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าร้านกาแฟ Class Café 

ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
กมลชนก จิระสุโข1 454 

26 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
จากผ้าย้อมครามของผู้บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
รมณีย์ หอมรส1 จรีพร ศรีทอง2 473 

27 การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด 
สมจิตร ล้วนจ าเริญ1 ศิริชัย พงษ์วิชัย2 488 

28 ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีช่วงวกิฤต 
โควิด-19 ของผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี 
ซุลกิฟลี ฮะ1 นารินี แสงสุข2 504 

29 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน 
น็อคดาวน์ของผู้บริโภค ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
วรกิจพิพัฒน์ ธรรมโชติ1 ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ2 524 

30 ความพึงพอใจในการใช้บริการเดลิเวอรี่ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น 
ของประชาชนจังหวัดสงขลา 
พัสสน โฆษะโก1 ปิยะนุช เงินชูศรี2   543 

31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
ศิวนาถ พรหมจรรย์1 นีลนารา วงษ์เกิด2 563 
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การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  
สาขาการท่องเที่ยว และโลจิสติกส ์

ล าดับ เร่ือง หน้า 
32 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบ 

การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
ภัทรา อารีย์1 ณัฐตรา สังวันดี2 จุรีรัตน์ หนองหว้า3 582 

33 การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยวิธีฮิวริสติกส์และเมต้าฮิวริสติกส์ 
กรณีศึกษาบริษัท AAA จ ากัด 
ธัญกาญจน์ เนตรแสง1 ปิยมาศ สุภรสุข2 กุลบัณฑิต แสงดี3 600 

34 การปรับปรุงต าแหน่งจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเพื่อลดระยะเวลา 
ในการค้นหาสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด 
ปวิชญา ไตรวารี1 ปิยวัฒน์ ผาผ่อง2 กุลบัณฑิต แสงดี3 623 

35 คุณประโยชน์ที่แสวงหา และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงส่งเสริมสุขภาพในความปกติใหม่ 
มัลลิตา ชูติระกะ1 645 

36 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า 
รัมภา คงข า1 ยอดมนี เทพานนท์2 665 

37 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร 
ณัฏฐธิดา นวนกระแส1 ฐาปกรณ์ แต่งรุ่ง2 ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์3 682 

38 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 
จากการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
ศิวพร คุณภาพดีเลิศ1 สุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา2  
ซาเวียร์ มาริน กิลดัส เลรอย3 704 
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ล าดับ เร่ือง หน้า 
39 ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหาดหินงาม  

อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดรรชนี กาญจนะ1 สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง2 721 

40 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้ภาวะปกติใหม่ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
อัมรินทร์ เต็มเปี่ยม1 กิตตภิูมิ เพ็ญภาค2 พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี3 738 

41 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟลอยน้ าภายใต้สถานการณ์ 
แบบปกติใหม ่
วีระยา ภาคาพรต1 ปภัสรินทร์ วิริยะกนกพงศ์2 พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี3 756 

42 อิทธิพลของการจัดการการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
วิถีชาวนาภาคกลางต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
ฐิติวราภรณ์ พูลทรัพย์1 เกศรา สุกเพชร2 772 
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การน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  
สาขาสังคมศาสตร์ 

ล าดับ เร่ือง หน้า 
43 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง  

“ชีวิตวิถีใหม่” ของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ฉัตรวรุณ ศรีวิลัย1 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ2 792 

44 หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย 
เขมิสรา กุลมาตย์1 เยาวพรรณ ทิมทอง2 ดิสกุล เกษมสวัสดิ์3 822 

45 คุณภาพชีวิตในการท างานกับความสุขด้านการเงินของประชาชน 
ในจังหวัดราชบุรี 
ชนนิกานต์ เผือกนิมิตร1 วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย2  วรินทร กังวานทิพย์3  
สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ4 836 

46 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นสู่
สินค้าโอทอป กรณีศึกษา ปลาส้มดอนตาสน อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
รัชนิดา รอดอิ้ว1 สุนิสา โพธิ์พรม2 850 

47 ทัศคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีผลต่อ
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 
เบญจมาศ บุญดา1 มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์2 864 

48 แนวทางการจัดโครงสร้างด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจด้านธนาคาร 
สุรพัฒน์ มังคะลี1 886 

49 การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก 
มนตรี ธรรมพัฒนากูล1 กาญจนา ทวินันท์2 904 
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รูปแบบการท างานภายใต้ฐานชีวิตวิถีใหม ่
Working Arrangement in a New Normal 

 
ภีรภัทร ภักคีรี1 อุษา บุญถือ2 สายพิณ สันทัด3 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University 
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บทคัดย่อ 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีเริ่มต้นในปลายปี ค.ศ. 2019  
ซึ่งผลต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมวลมนุษยชาติทําให้มนุษย์ต้องปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบของ
การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และฐานชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน การติดต่อสื่อสาร การลดการพบปะและติดต่อกัน พฤติกรรมเหล่านี้
ท่ัวโลกนําไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แทน เช่น การทํางานจากบ้าน (work from home) 
การทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน (hybrid work) เพื่อลดการพบปะกัน เพื่อลด
โอกาสของการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
เนื่องจากพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้มาตรการเว้นระยะห่างในทางสังคมเริ่ม
ผ่อนปรน และเริ่มให้พนักงานกลับมาทํางานในสถานทีทํางาน ทว่าธรรมชาติของงานได้เปลี่ยนไป
เรียบร้อยและเกิดความคุ้นชินในการทํางานจากบ้าน จึงทําให้ไม่อยากท่ีจะกลับมาทํางานในรูปแบบ 
เดิมอีก ทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมากในหลายประเทศ ดังนั้น องค์กรธุรกิจในช่วงเวลา
หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบการทํางาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของพนักงานในปัจจุบัน
มากขึ้น ซึ่งการทํางานในรูปแบบใหม่นี้จึงน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจ 
หากแต่ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความเข้าใจในรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปนี้ โดยเฉพาะโครงสร้างการบังคับบัญชาควรเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวระนาบมากขึ้น ต้องส่งเสริมให้บุคลากรนั้นมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและ
การทํางาน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะใหม่ตลอดเวลา เป็นต้น 
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ค าส าคัญ: การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, การทํางานท้ังจากบ้านและจากสํานักงาน, ความรวดเร็ว
ในการปรับตัวหรอืความคล่องตัว, ความยืดหยุ่นในการปรับตัว 
 

ABSTRACT 
 

 The Covid 19 pandemic affected the human life since 2019 and it causes 
human to change the way of life in many aspects. These days people have to 
change their usual behavior to what it calls “New Normal” and “Social distancing”. 
These new norms have changed the working arrangement and working communication; 
from working from office to work from home (WFH) and hybrid work. Both work 
from home (WFH) and hybrid work can help to connect and communicate with 
employees in the distance in order to avoid the face-to-face contact. When the 
pandemic situation was improved by the effective of distribution vaccine in many 
countries and many businesses came back to operate again. Many businesses 
especially in service sector needed a high number of labor forces but some 
employees refused to come back to work. This is a contraction situation for some 
business organization nowadays because the lack of people to work. The perception 
of working is changing rapidly in the employee’s mindset. They want to work but 
not the same arrangement as before the Covid 19 pandemic. The employers 
required to understand this needs in order to attract more labor force. The human 
resource management also must adapt the new working arrangement; hybrid work 
and remote work into the serious consideration. Executives should understand the 
needs and wants that their employees. The new HR must be applied compatible with 
the hybrid work model such as the flat organization, the resilient and agility skills 
and new flexible organization culture. 
 
Keywords: Hybrid Work, Human Resource Management, Agility, Resilient, Work 
from Home 
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บทน า 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เริ่มขึ้นประมาณปลายปี 
ค.ศ. 2019 ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดท่ีกระจายไปท่ัวโลกนั้น ได้ทําให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตในทุกด้านเพื่อปูองกันตนเองจากการติดเชื้อ หลายเมืองในโลกต้องใช้มาตราการปิดเมือง
เพ่ือควบคุมการระบาด  ส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจค้าปลีก แม้แต่สถาบันการศึกษา
เองก็ตาม นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถไปเรียนหนังสือตามปกติได้ ทําให้ต้องเรียนแบบออนไลน์
จากบ้าน ระบบการทํางานต่างๆ ในองค์กรธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย  พนักงานต้องทํางานจาก
บ้านบางส่วนหรือท้ังหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกันท่ีอาจทําให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ  
หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) การทํางานจากท่ีพักอาศัย (work from 
home) และการทํางานท้ังจากบ้านและจากสํานักงาน (hybrid work) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูก
เรียกว่า ฐานชีวิตวิถีใหม่ (new normal) นอกเหนือจากนี้ พนักงานบางส่วนยังถูกให้ออกจากงาน
ท่ีทําอีกด้วย ทําให้รายได้และชีวิตครอบครัวต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้านรายได้ 
สถานะทางสังคม สวัสดิการและอื่น ๆ ไปพร้อมกัน หลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปในระหว่างช่วง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้แรงงานค้นพบโอกาสในชีวิตใหม่ 
ทักษะความสามารถที่ซ่อนอยู่ หรือแม้กระทั่งความต้องการและความสุขในชีวิตท่ีแท้จริง 
 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในหลาย
ประเทศนั้นดีขึ้น เนื่องจากการฉีดวัคซีนและการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถเปิด
เมืองและเริ่่มฟื้นฟูเศรษฐกิจ หากแต่ก็มีปัญหาบางอย่างท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
นั่นคือ การขาดแคลนแรงงานในธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะในภาคการบริการ เมื่อเปิดระบบ
เศรษฐกิจและธุรกิจกลับมาดําเนินการอีกครั้ง ภาคธุรกิจกลับประสบปัญหาท่ีไม่สามารถหาคนมา
ทํางานได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมบริการ ทําให้หลายธุรกิจพยายามดึงดูดแรงงานด้วย
การขึ้นค่าแรงงานและสวัสดิการ รวมถึงของรางวัลต่างๆ เพื่อจูงใจให้คนมาสมัครงานมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน ร้านกาแฟ เป็นต้น 
ท่ีพยายามให้มีการดึงแรงกลับมาในภาคธุรกิจ แต่ความขัดแย้งในด้านความคาดหวังระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างได้เกิดขึ้นแล้ว (Lipman, 2021; Semuels, 2021) การแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่สามารถ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มาช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราจะมา
พิจารณาว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับฐานชีวิตวิถีใหม่อย่างไร 
เพื่อท่ีจะสามารถดึงแรงงานกลับเข้ามาในภาคธุรกิจได้เหมือนเดิม หรือองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดรับกับแรงงานท่ีมีน้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีทักษะท่ีหลากหลาย
มากขึ้น หรือแม้แต่การปรับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้ 
 

วิวัฒนาการของรูปแบบการท างานของมนุษย์ 
 

ช่วงเวลาก่อนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระบาด 
ในช่วง 200 ปีท่ีผ่านมานั้น มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของงานและการทํางานของมนุษย์ 

รวมท้ังพัฒนาการในรูปแบบการทํางาน ซึ่งปรากฏหลักฐานว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในรูปแบบการทํางานในแต่ละยุคสมัยนั้นมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ คือ เทคโนโลยี (Dupre & Gagnier, 1996; Magnusson, 2014) 
 ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1800-1810 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการประดิษฐ์เครื่องจักรกล
ไอน้ํา เกิดความต้องการสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มมากขึ้น ผลิตภาพสูงขึ้น ทําให้ต้องการแรงงาน
ในโรงงานเพิ่ม ทําให้รูปแบบการทํางานของมนุษย์ท่ีเคยเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ในภาคการเกษตร  
เกิดการเคล่ือนย้ายเข้าสู่โรงงานเพ่ือผลิตสินค้า 
 ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1940-1949 ถือว่าเป็นยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 (World War II) ทําให้
แรงงานผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานในอัตราสูง 
 ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1990-1999 นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมนุษย์นํามาใช้ใน
การทํางาน คือ ความนิยมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอีเมล์นั้นช่วยทําให้เพิ่มผลผลิต (productivity) 
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเพ่ิมความเร็วในการตัดสินใจ ซึ่งนําไปสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
 ปี ค.ศ. 2000 จนถึงช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) นั้น แม้ว่ารูปแบบการทํางานของมนุษย์นั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้สามารถทํางานร่วมกันจากภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกได้ หากแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างช้า ๆ และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการทํางานตามปกติ
ก็จะต้องเดินทางไปทํางานยังสํานักงาน มีการนับชั่วโมงการทํางาน ตั้งแต่เข้างานจนกระท่ังเลิกงาน 
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เคยชินกับการทํางานแบบนี้จนเกษียณอายุ แม้ว่าหลายองค์กรพบกับปัญหาในการทํางานรูปแบบนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการเดินทางและเวลา ความเหน็ดเหนื่อยและหมดไฟในการทํางานของ
พนักงาน ความพึงพอใจของพนักงานลดลง เป็นต้น ทําให้มีการศึกษารูปแบบในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและลดปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ท้ังนี้ มีผลการศึกษาหลายชิ้น (Kelliher & Anderson, 
2008; Purcell & Hutchinson, 2007) ได้นําเสนอรูปแบบการทํางานรูปแบบยืดหยุ่น (flexible 
working arrangement) ในองค์กรได้นํามาใช้ก่อนการเกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) แนวคิดของการทํางานในรูปแบบนี้คือ สภาพของการทํางานท่ีเอื้ออํานวยด้านปริมาณ
ของงาน เวลาในการทํางาน วิธีการทํางาน และสถานท่ีในการทํางานให้กับพนักงาน (De Menezes & 
Kelliher, 2011, pp. 452-474) บางครั้งอาจหมายถึงงานท่ีทํามาจากทางไกล (remote work) 
โดยสาเหตุท่ีแนวคิดการทํางานในรูปแบบนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากสภาพแวดล้อม  
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้องค์กรจําเป็นต้องหาวิธีการทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ 
เน้นนวัตกรรม ความร่วมมือ และตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งผลการสํารวจของบริษัท 
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจหลายแห่งนั้น (Deloitte, 2018; PwC, 2020) ได้ยืนยันว่า การทํางานรูปแบบ
ยืดหยุ่น (flexible working arrangement) นั้นเป็นตัวกระตุ้นหลักให้กับองค์กรและพนักงานใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทํางานและการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน สามารถดึงดูดและช่วยรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการทํางานแบบนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนิยมหรือนําไปใช้ในวงกว้างเท่าไรนัก  
 
ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือช่วงระบาด 

ค.ศ. 2020 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก 
ซึ่งผลักดนัให้ธุรกิจตอ้งเลิกจ้างงานและใหพ้นักงานท่ียงัคงอยู่ต้องทํางานจากบ้าน (work from home) 
แทน 
 โรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ได้แปลงสภาพของการทํางานดั้งเดิมท่ีต้องเดินทางมาทํางาน
ท่ีสํานักงานตามเวลาท่ีกําหนด ทํางาน 5 วันต่อสัปดาห ์เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. ไปเป็นการทํางาน
จากบ้านท้ังหมดในระยะแรก และเมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดนี้ดีขึ้นเป็นระยะ ๆ องค์กรทั่วโลก
ได้มีการพัฒนารูปแบบการทํางานท่ีผสมระหว่างการมาทํางานท่ีสํานักงานและการทํางานจากบ้าน
ท่ีเรียกว่า การทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน (hybrid work) 
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 เมื่อรูปแบบการทํางานแบบใหม่นี้เกิดขึ้นทําให้องค์กรธุรกิจต้องเริ่มทําความเข้าใจระบบ
การทํางาน วางแผนวิธีการทํางาน กําหนดค่าในการประเมินงาน รวมถึงความจําเป็นในการสร้าง
การมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ และวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ ประเด็นท่ีท้าทายท่ีสุดน่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสอดรับกับการทํางาน
ท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน นี้ ท้ังนายจ้างและพนักงานยังมีการรับรู้และความต้องการ
ท่ีแตกต่างกัน แต่สิ่งท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์เชื่อเหมือนกัน  คือ 
วัฒนธรรมองค์กรจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) สิ้นสุดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นท้ังในระดับปัจเจกชนและระดับธุรกิจเลย 
 
ช่วงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั่วโลกและคลายมาตรการ
ปิดเมือง 
 หลังการพัฒนาวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วง ค.ศ. 2021 
รัฐบาลทั่วโลกเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทําให้เกิดการคลายมาตรการปิดเมือง ธุรกิจต่าง ๆ 
กลับมาดําเนินงานอีกครั้งทําให้เห็นการกลับมาทํางานท่ีสํานักงานของเหล่าพนักงานอีกครั้ง หากแต่
การกลับมาทํางานในสํานักงานคร้ังนี้นําพามาซึ่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงของโลกสูง รูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนรูปไปนี้ 
คือ การทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน (hybrid work)  

จากรายงานของบริษัทแมคคินซี่ย์ท่ีดําเนินการสํารวจผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจท่ัวโลก 
จํานวน 504 คน ว่ามีความคาดหวังในการทํางานของเหล่าพนักงานอย่างไรหลังการคลายมาตรการ
ปิดเมือง จากผลสํารวจพบว่า ผู้บริหารระดับสูงมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสํารวจคาดหวัง
ให้พนักงานของตนนั้นกลับเข้ามาทํางานในสํานักงาน 3 วัน หรือมากกว่า 3 ต่อสัปดาห์ แม้ว่าผล
ของการทดลองทํางานจากบ้านนั้นจะได้ผลดีเกินคาด แต่ผู้บริหารระดับสูงเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กรและความรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กรได้ จึงทําให้พวกเขาคาดหวังให้พนักงานกลับมา
ทํางานในรูปแบบเดิมท่ีสํานักงาน  อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมมองของพนักงานแล้ว ผลสํารวจ
อาจได้ผลตรงกันข้ามกับผู้บริหารระดับสูง จากผลสํารวจพนักงานท่ัวโลกประมาณ 5,000 คน สรุป
ได้ว่า พนักงานจํานวนสามในส่ีของการสํารวจนั้นต้องการทํางานจากบ้าน 2 วันหรือมากกว่า 2 วัน 
ต่อสัปดาห์ และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องการทํางานจากบ้านอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ (De Smet, 
Dowling, Myrose, & Reich, 2021, pp. 1-6) 
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 สิ่งท่ีผู้นําองค์กรธุรกิจควรดําเนินการ คือ การคิดใหม่ ทําใหม่ไป พร้อมกันกับพนักงานของ
ตนเอง เนื่องจากในยุคโรคระบาดที่มีการแสดงอาการและทําให้มีผู้ปุวยหนัก เปูาหมายส่วนตัวของ
พนักงานและทัศนคติต่อการทํางานนั้น ทําให้เกิดมุมมองในการดําเนินชีวิตท่ีต่างไปจากเดิม หาก
พิจารณาให้ดี จะพบว่าก่อนเหตุการณ์โรคระบาดนั้น พนักงานจะมีทัศนคติต่อการทํางานว่าเป็นสิ่ง
ท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับแรก แต่หลังจากโรคระบาดเกิดขึ้นและพนักงานได้เริ่มทํางานจากบ้าน
มากขึ้น มุมมองนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปว่าอาจมีบางสิ่งท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิตมากกว่าการทุ่มเทให้กับ
การทํางานจนเกษียณ ส่ิงท่ีเป็นปรากฏการณ์สําคัญในการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การลาออก
ครั้งใหญ่ (great resignation) ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางปี ค.ศ. 2021 หลังจากการคลาย
มาตรการปิดเมือง หากแต่มีแรงงานกลับคืนสู่ตลาดแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการแรงงาน 
จึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมากในภาคบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากพนักงานได้คุ้นชินกับวิถีชีวิต
แบบใหม่ไปแล้ว (Lipman, 2021; Semuels, 2021) 

พนักงานยังคงเรียกร้องให้มีรูปแบบการทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้านต่อไป 
หากแต่นายจ้างหรือผู้บริหารนั้นต้องการให้พนักงานกลับมาทํางานในรูปแบบเดิมเหมือนก่อนเกิด
โรคระบาด นี่คือความคิดเห็นท่ีสวนทางกันระหว่างนายจ้างหรือผู้บริหารกับลูกจ้าง แต่นายจ้าง
หรือผู้บริหารจําเป็นต้องนําเอาความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของพนักงานมาพิจารณามากขึ้น เพราะ
ตลาดแรงงานนั้นเปลี่ยนรูปไปและการหาแรงงานนั้นกระทําได้ยากขึ้น  

ในมุมมองของพนักงานหรือลูกจ้างแล้ว ความคุ้นชินกับการทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการ
ทํางานจากบ้านนั้นเกิดขึ้นมายาวนานเกือบ 2 ปีท่ีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นั้น
แพร่ระบาดไปท่ัวโลก เปิดโอกาสให้พวกเขาได้อยู่บ้าน ใช้ชีวิตกับครอบครัว ทํางานบ้าน เลี้ยงดูบุตร 
ได้ทดลองประสบการณ์ใหม่ ได้ค้นพบความชอบ ความสามารถ ทักษะของตนเองท่ีอาจจะไม่ทราบ
หากยังคงต้องไปทํางานท่ีสํานักงานเต็มเวลา หลายคนพบศักยภาพใหม่ของตนเองในการทําอาหาร 
ปลูกต้นไม้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวในช่วงว่างงานหรือทํางานจากบ้าน แรงงานผู้หญิงนั้น
มีเวลามากขึ้นในการดูแลครอบครัวและบุตร ทําให้ค้นพบความสุขและความสงบในใจมากขึ้น นี่คือ
สิ่งท่ีสะท้อนความต้องการของพนักงานและแรงงานในช่วงเวลานี้ ทําให้เมื่อธุรกิจเปิดดําเนินการ
และต้องการแรงงานกลับไปทํางานตามเดิม จึงเห็นปรากฎการณ์ของการลาออกของแรงงานผู้หญิง
จํานวนมาก รวมท้ังสถานประกอบการหรือธุรกิจก็ไม่มีความเข้าใจในปรากฎการณ์และความต้องการ
ของแรงงาน เหล่านี้จึงใช้วิธีการดั้งเดิมเพื่อดึงดูดแรงงานด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้น หากแต่
วิธีการนี้กลับใช้ไม่ค่อยได้ผลและยังไปเพิ่มปัญหาอื่นทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟูอท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 
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เหตุผลของการไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน 
(hybrid work) ในมุมมองของนายจ้างหรือผู้บริหาร เพราะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) นายจ้างหรือผู้บริหารเหล่านี้ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
จัดการองค์กรว่า ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรของพนักงานและปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กร
ถูกลดทอนลง โดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ แรงงานผู้หญิงถูกให้ออกและลาออกมากขึ้น ทําให้เกิด
ช่องว่างระหว่างเพศมากขึ้น นอกจากนี้สุขภาพจิตของพนักงานก็ยํ่าแย่ลงท่ีมีผลมาจากความเครียด
ในการทํางานจากบ้าน ความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าท่ีการงาน การถูกลดค่าตอบแทนหรือเงินเดือน 
ภาวะเหนื่อยหน่ายและหมดไฟในการทํางาน และความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคต ซึ่งหากศึกษา
จากผลสํารวจและงานวิจัยหลายชิ้นจะพบว่า การทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน 
(hybrid work) นั้นไม่ได้มีแต่ข้อเสีย หากแต่มีข้อดีท่ีนายจ้างหรือผู้บริหารควรต้องนํามาพิจารณา 
ได้แก่ ความยืดหยุ่นด้านเวลาในการทํางาน ลดความไม่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง
มาทํางานท่ีสํานักงาน ลดค่าน้ําค่าไฟในสํานักงาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลและผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
(De Smet, Dowling, Myrose, & Reich, 2021, pp. 1-6) 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในมุมมองของผู้เขียนนั้นมีความเห็นว่า สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีผลกระทบ
อย่างมากต่อความอยู่รอดขององค์กร ในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมานี้ มีธุรกิจมากมายท่ีไม่สามารถ
ปรับตัวเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว คําว่า ความรวดเร็วในการปรับตัวหรือความคล่องตัว 
(agility) นั้น นํามาใช้ในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางและทวีความสําคัญในการบริหารจัดการและประเมิน
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งการปรับรูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมกับปัจจุบันนั้นถือเป็นความจําเป็น
อย่างหนึ่งในประเด็นด้านความรวดเร็วในการปรับตัว (agility) ขององค์กร ผู้บริหารหรือนายจ้าง
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทําความเข้าใจความต้องการของพนักงานหรือลูกจ้างใหม่ มิเช่นนั้นจะไม่
สามารถดึงดูดและรักษาแรงงานท่ีมีคุณภาพเอาไว้ได้ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการในรูปแบบ
การทํางานนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัย
ด้านจิตวิทยาไปพร้อมกัน ยกตัวอย่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์นั้นโดยอ้างจากรายงาน
ของบริษัทไพร์ทวอเตอร์เฮ้าท์แอนด์คูเปอร์ (PwC, 2020, pp. 1-27) เกี่ยวกับความต้องการของ 
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คนกลุ่ม Gen Z ท่ีต้องการความเป็นอิสระในการทํางานมากกว่าคนในกลุ่มอายุอื่น (ต้องการทํางาน 
ท่ีไหนก็ได้ อย่างไรก็ได้) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความเข้าใจการเคลื่อนท่ีของ
ความต้องการของแรงงานในองค์กร เพื่อการออกแบบระบบค่าตอบแทน ระบบจูงใจ ระบบการฝึกอบรม 
ระบบการเลื่อนตําแหน่ง ระบบการวัดผลการทํางาน ฯลฯ ให้สอดรับไปด้วยกัน  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการทํางานท่ีสํานักงานผสมกับการทํางานจากบ้าน (hybrid work) 
นั้น ยังมีความซับซ้อนกว่าการทํางานจากบ้าน (Work from home) และการทํางานทางไกล 
(remote work) ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรอาจจะต้องพจิารณาในการออกแบบรูปแบบการทํางานใหม ่ 
นี้ด้วยแนวทางต่อไปนี ้

1. ผู้บริหารต้องระบุงานใดบ้างท่ีจําเป็นต้องทําแบบเผชิญหน้าและงานท่ีสามารถทําได้จาก
โลกเสมือนหรือทางไกล  

2. การประชุมควรดําเนินการอย่างไรให้ได้ผลดีท่ีสุด 
3. ผู้บริหารมีวิธีการอย่างไรในการจูงใจและสร้างประสบการณ์ในการทํางานท่ีสมดุลให้กับ

พนักงานในสํานักงานและพนักงานจากทางไกล 
4. ผู้บริหารมีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหารจะมีวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับพนักงานสองกลุ่มนี้อย่างไรและด้วย

วิธีการใด 
6. การทํางานแบบทีมนั้นควรดําเนินการอย่างไร ควรพบปะกันที่ไหนและบ่อยแค่ไหน 
7. เทคโนโลยีใดบ้างท่ีพนักงานต้องได้รับการเรียนรู้และใช้งานในการทํางานให้เชื่อมโยงกับ

องค์กรและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ในระหว่างการดําเนินการนั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานว่า การปรับเปลี่ยนนั้นอาจต้องใช้เวลา โดยอาจจะกินเวลาเป็นเดือน
หรือปี ในระหว่างทางของกระบวนการเหล่านี้ ผู้บริหารต้องพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมากับ
พนักงานเกี่ยวกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังรับฟัง ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
กับพนักงานจนกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนี้จะสําเร็จ 
 นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมแล้ว องค์กรธุรกิจยังต้องปรับการบริหาร 
จัดการภายในองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกัน
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ด้วย ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงควรมีแนวทางในปรับตัวด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคต มีดังนี้ 
(Komm, Pollner, Schaninger, & Sikka, 2021) 

1. การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรท่ีเหมาะสม  
 องค์กรท่ีมีโครงสร้างการบริหารองค์กรแบบลําดับขั้นการบังคับบัญชา (hierarchy 

organization structure) นั้น จะมีข้อจํากัดในด้านกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพราะมี
กระบวนการในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาท่ีใช้เวลานาน บุคลากรจะทําหน้าท่ีเฉพาะของตน  
ทําให้ไม่มีทักษะท่ีหลากหลาย รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจึงควร
เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เป็นโครงสร้างแบบแนวราบ (flat organization structure) 
โครงสร้างนี้จะลดลําดับขั้นตอนในการบังคับบัญชา เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจให้กับพนักงาน  
มีการจัดสรรทรัพยากรในการทํางานแบบการทํางานกลุ่มเล็ก ทําให้การตัดสินใจรวดเร็วและดีขึ้น 
หากแต่การปรับโครงสร้างองค์กรแบบนี้ ผู้บริหารองค์กรก็ต้องมีความเข้าใจในทุกมุมมองของ  
การบริหารใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ กลยุทธ์ เทคโนโลยี และโครงสร้าง 
ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันทุกด้าน 

2. สร้างบุคลากรท่ีมีความยืดหยุ่นและปรับตัวง่าย  
 เมื่อองค์กรต้องการปรับตามสภาพแวดล้อมก็จําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัว 

(resilient) ให้บุคลากรมากขึ้น การเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวนั้นกระทําได้จากการปรับและ
สร้างบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะในการทํางานท่ีหลากหลาย เมื่อพนักงานมีทักษะการทํางานท่ี
หลากหลายจะทําให้ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม (agility) และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เป็นแบบแนวราบนั้นช่วยทําให้เกิดความ
ยืดหยุ่นมากขึ้นจะช่วยทําให้องค์กรนั้นปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น หากแต่เมื่อองค์กรปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้สายบังคับบัญชาสั้นลง การทํางานและประสานงานในแนวระนาบมากขึ้นก็จําเป็นต้องมีการ
กําหนดบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งเสียใหม่ โครงสร้างแบบแนวราบนั้น  
จะมีความทับซ้อนกันของหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งจากการกระจายอํานาจให้
พนักงานมากขึ้น พนักงานจําเป็นต้องมีทักษะการทํางานท่ีหลากหลายขึ้นจากเดิมท่ีมีเพียงทักษะ
ในหน้าท่ีของตนก็เพียงพอแล้ว องค์กรจึงจําเป็นต้องสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ซ้ํา ( reskill) 
และการเรียนรู้เพิ่มเติม (upskill) ซึ่งจะทําให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดรับ 
กับเทคโนโลยี ตลาด ลูกค้า คู่ค้า และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่น ๆ บทบาทของการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์นั้น จะเข้ามาสร้างกระบวนการในการเตรียมพร้อมด้านกําลังคน การเรียนรู้ทักษะ
ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ยอมรับใน
ความแตกต่าง ความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการ
ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  

3. การตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจให้ดี

ขึ้นและรวดเร็ว เช่น ระบบพี่เลี้ยง (coaching) ท่ีให้ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นคอยให้คําแนะนํา
ต่าง ๆ สิ่งนี้จะช่วยทําให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในกระบวนการตัดสินใจ  
เกิดกระบวนการเรียนรู้เร็วขึ้นและความผิดพลาดน้อยลง   

3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ซ้ํา (reskill) และการเรียนรู้
เพ่ิมเติม (upskill) 

 องค์กรต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ท้ังแบบในระบบและนอกระบบ
การเรียนรู้ การเรียนรู้ในระบบ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การเรียนในชั้นเรียน การเรียนในคอร์ส 
แบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนการเรียนรู้นอกระบบ เช่น การให้เพื่อนเป็นโค้ช การเรียนรู้จากเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นต้น ยกตัวอย่างในกรณีของบริษัทไมโครซอฟท์ท่ีเปลี่ยนสโลแกนเดิม “รู้ทุกอย่าง” 
ไปเป็น “เรียนรู้ทุกอย่าง” แทน พร้อมกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ท้ังแบบในระบบ
และนอกระบบ เช่น จัดวันเปิดโอกาสเรียนรู้ การเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ จัดข้อมูลสําหรับ
การไต่บันไดในอาชีพ มีการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับเครือข่ายคู่ค้า  

3.2 การสร้างระบบนิเวศน์และแพลตฟอร์มด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR ecosystem 
and platform) 
 การสร้างความเชื่อมโยงและเครือข่ายกับหุ้นส่วนจากภายนอกนั้นถือว่าเป็นความจําเป็น 
ในการเพิ่มการเรียนรู้ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลท่ีสําคัญ ความรู้ ทักษะ และ
คุณค่าต่าง ๆ องค์กรท่ีสามารถสร้างระบบนิเวศน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้จะส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
ในการแข่งขันได้ เพราะจะปรับตัวได้เร็วและสร้างสรรค์สิ่งใหม่กว่าคู่แข่ง นอกจากนี้ องค์กรจําเป็น 
ต้องมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเอื้อให้การเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่
การตัดสินใจและการใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับตัวในการทํางานของบุคลากรเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การ
แห่งความยืดหยุ่นในธุรกิจเดลิเวอรี่ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการจําแนกลักษณะประชากรศาสตร์
ท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
(3) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน (4) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน และ (5) เพื่อศึกษาการปรับตัวในการทํางานท่ีส่งผล
ต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ คนท่ีทํางานเดลิเวอรี่ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ได้แก่ สถิติทดสอบ One-way ANOVA และ
การวิเคราะห์สถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพไม่ส่งผล
ต่อการปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แต่ระดับการศึกษาส่งผลต่อการปรับตัวใน
การทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (2) ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ด้านทัศนคติของบุคคล 
ความสามารถ ความเชื่อและการยอมรับ ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 (3) ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ด้านภาวะผู้นํา ความสัมพันธ์ของคน บรรยากาศองค์การ 
ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านนโยบายและด้านค่านิยม 
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ไม่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน (4) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ด้านเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด ด้านค่านิยมทางสังคม และด้านการเมืองและกฎหมายส่งผลต่อ
การปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (5) การปรับตัวในการทํางาน พบว่า ด้านความ 
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้งาน ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นไม่ส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่นแต่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 
องค์การส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่นท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
ค าส าคัญ: การปรับตัวในการทํางาน, องค์การแห่งความยืดหยุ่น, ธุรกิจเดลิเวอรี่ 
 

ABSTRACT 
 

This study is to study the adjustment in the work of personnel to develop into 
a flexible organization in the delivery business. The objectives were (1) to study 
the classification of demographic characteristics affecting work adaptation. (2) to 
study human factors affecting work adaptation. (3) to study the organizational culture 
that affected the adjustment. (4) to study the external environment that affects 
work adaptation. (5) to study the work adaptation that affects the organization of 
resilience This study was a quantitative study. which uses questionnaires as a tool 
to collect data The sample was 400 people working in delivery service in Pathum 
Thani Province. The data were analyzed by descriptive statistic such as frequency, 
percentage and standard deviation. Inferential statistic including One-way ANOVA 
test statistic and stepwise multiple regression analysis. 

The results showed that (1) Demographic factors such as sex, age, income 
and status did not affect work adaptation at a statistically significant level of .05, 
but education level had an effect on work adaptation at a significant level. Statistically 
significant .05. (2) Personnel factors found that the aspect of the person’s attitude, 
ability, belief and acceptance. Affected the adjustment at work at a statistically 
significant level of .05. (3) Organizational culture data found that the leadership 
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relationship of people the organizational climate affected the adjustment at work 
at a statistically significant level of .05, but policies and values did not affect the 
adjustment at work. (4) External environment data found that customer and market 
changes did not affected the adjustment at work, but technology, social values and 
political and legal aspects affect the adjustment at work at the statistical significance of 
.05. (5) The adjustment in work found that The ability to solve problems creatively 
ability to learn on the job, the ability to connect with other people did not effect 
on organizational resilience but the ability to adapt to organizational culture had 
an effect on organizational resilience at a statistically significant level of .05. 

 
Keywords: Work Adjustment, Organization of Resilience, Delivery Business 
 

บทน า 
 

องค์การในอดีตทํางานแบบค่อยเป็นค่อยไปกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือ
ให้ทันสถานะการณ์ท่ีเกิดขึ้นแต่องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ถ้าไม่ปรับตัวก็แข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้ ดังนั้น หลายองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอพยายามสร้าง
ความยืดหยุ่นในองค์การจึงมีการจัดการแบบพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้ ในองค์การสมัยใหม่จะมีการจัดการท่ียืดหยุ่นคือจะไม่ยึดติดกับแนวทางปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถของ
องค์การในการคาดการณ์ การเตรียมความพร้อม การตอบสนองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้และประสบความสําเร็จโดยเน้นการปรับปรุงการทํางาน 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นการปรับตัวท่ีเน้นประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงาน ทําให้องค์การมีต้นทุนลดลง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
ความยืดหยุ่น ส่งเสริมให้พนักงานสามารถเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และให้ความสําคัญกับคุณภาพงานช่วยลดงานซ้ําซ้อน ทําองค์การให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เสมอ 
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โดยบุคลากรในองค์การก็ต้องพยามยามปรับตัวไปพร้อม ๆ กับองค์การเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เน้นการสร้างแนวคิดใหม่และทําในสิ่งใหม่ ๆ ไม่กลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลว
ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้งาน ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความสามารถ 
ในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในท่ีนี้  
คือ คนท่ีทํางานในธุรกิจเดลิเวอรี่ต้องช่วยกันปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนให้องค์การ
เดินหน้าต่อไป 

ปัจจุบันธุรกิจเดลิเวอรี่มีการขยายตัวมากขึ้นต้องปรับตัวตามกระแสของยุคออนไลน์ ท่ีแม้กิจการ
จะเป็นร้านท่ีมีหน้าร้านอยู่แล้ว แต่เมื่อลูกค้ายุคใหม่ชอบการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และต้องการ 
ให้มีบริการส่งถึงที่ กิจการก็ต้องปรับตัวให้สามารถสั่งสินค้าพร้อมส่งถึงที่ อาจจะมีการสั่งสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันหรือใช้การโทรสั่ง หรือส่งด้วยบริการขนส่งด่วนอื่น ๆ ในยุคท่ีพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจเดลิเวอรี่ต้องมีการติดตามข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง ท้ังสภาพการแข่งขัน ความต้องการลูกค้า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจึงเป็นปัจจัย
ให้ได้ศึกษาว่า ปัจจัยด้านไหนบ้างท่ีส่งผลให้บุคลากรท่ีทําอาชีพเดลิเวอรี่ต้องเกิดการปรับตัวแล้ว
องค์การต้องเกิดความยืนหยุ่นอย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาการจําแนกลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
4. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
5. เพื่อศึกษาการปรับตัวในการทํางานท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น 
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นิยามศัพท์ 
 

องค์การ หมายถึง การจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้คนมาทํางานร่วมกัน ในท่ีนี้หมายถึง  ธุรกิจ 
เดลิเวอรี่ท่ีเป็นองค์การท่ีจะต้องเกิดการปรับตัวในการทํางานเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

บุคลากร หมายถึง คนท่ีทํางานหรือปฏิบัติหน้าท่ีในธุรกิจเดลิเวอรี่เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
คนให้เกิดการวัดผลการปรับตัวในการทํางานและพัฒนาคนนั้น ๆ ให้สามารถทํางานได้ตามเปูาหมาย
ขององค์การ 

ธุรกิจเดลิเวอรี่ หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการจัดส่งสินค้าตามท่ีอยู่ของลูกค้า โดยมีการเก็บค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่มีก็ได้ ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามท่ีตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการ
และรับบริการ 

การปรับตัวในการทํางาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมการประเมินผลจะมีความยืดหยุ่นตามลักษณะงานกําหนดกฎเกณฑ์ท่ี
เป็นธรรมและสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกันทําให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และติดต่อสัมพันธ์กัน
พยายามใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
(Gunaratne & Plessis อ้างถึงใน สมพร ปานยินดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์และจันทนา แสนสุข, 2559) 

องค์การแห่งความยืดหยุ่น หมายถึง ความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Flexibility 
--OF) เป็นการวัดความสามารถท่ียืดหยุ่นขององค์กร ปรับตัวและรับมือกับการแข่งขันของโลกธุรกิจ 
ได้อย่างรวดเร็วโดยมีเกณฑ์ในการวัดความยืดหยุ่นขององค์กรคือการตอบสนองตลาดและเครือข่าย 
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ความยืดหยุ่นขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยกระดับ
ศักยภาพการผลิต ความยืดหยุ่นขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถท่ีคล่องตัว (Sharifi & 
Zhang, 1999; Sherehiya et al., 2007; Triaa, Gzara, & Verjus, 2016) 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
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3. วัฒนธรรมภายในองค์การส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
4. สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
5. การปรับตัวในการทํางานส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ คนท่ีทํางานในองค์การธุรกิจเดลิเวอรี่ในจังหวัดปทุมธานี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คนท่ีทํางานส่งของในองค์การธุรกิจเดลิเวอรี่ในจังหวัดปทุมธานี 
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของคอแครน (Cochran) ได้ขนาด
ตัวอย่าง 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการ 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เป็นการศึกษาการปรับตัวในการทํางานของบุคลากรเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งความยืดหยุ่น
ในธุรกิจเดลิเวอรี่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและอิทธิพลจากความ
หลากหลายภายในองค์การทําให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมและองค์การ
จะมีความยืดหยุ่นตามลักษณะงาน 
 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ผู้วิจัยใช้พื้นท่ีศึกษา คือ จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดปัจจัยด้านบุคคล   
Taylor ได้กล่าวว่า การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ หมายถึง การวางแผน

และปรับใช้แนวปฏิบัติและระบบขององค์การในอันท่ีจะบริหารจัดการคนในองค์การ เพื่อให้เกิด  
ข้อได้เปรียบสูงสุด จากความความหลากหลายของบุคลากรในองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
องค์การมีความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการสร้างสรรค์อันเป็นปัจจัยสําคัญ 
ท่ีช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ (Taylor อ้างถึงใน พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 
2554) 
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ  

วิมล สิทธิหรยางกูร (2546, หน้า 45) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีรวมเป็นบรรยากาศในการทํางาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทํางานความผูกพัน 
กับเพื่อนร่วมงานความมีอิสระในการทํางานแรงกดดันในการทํางาน ความชัดเจนในการทํางาน 
บรรยากาศขององค์การและพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ได้แก่ พฤติกรรมของพนักงานใน
องค์การการรับรู้ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในองค์การทําให้พนักงานมีการแสดงออก และเกิด
ปฏิสัมพันธ์กัน 

 
แนวคิดสภาพแวดล้อมภายนอก  

สภาพแวดล้อมทางสังคม (societal environment) ตัวแปรท่ีสําคัญ 4 ตัว คือ (1) สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ (economic forces) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบเงิน
พลังงานและข้อมูลข่าวสาร (2) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (technological forces) เป็นตัวแปร
ท่ีจะช่วยนําเสนอสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของกิจการ (3) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง
และกฎหมาย (political-legal forces) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจทางการเมือง 
การออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีจะเป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารกิจการ และ 
(4) สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural forces) เป็นตัวแปรเกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมของคนในสังคมความเชื่อบรรทัดฐาน 
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แนวคิดการปรับตัวในการท างาน  
Arkoff (1968, p. 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการปรับตัวในการทํางาน หมายถึง ความพยายาม

ของแต่ละบุคคลท่ีจะบรรลุความต้องการให้ไปถึงเปูาหมายของตนสรุปได้ว่าการปรับตัวในการทํางาน
หมายถึง การปรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเจตคติในการปฏิบัติงานให้สามารถแสดงพฤติกรรม 
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเปูาหมายขององค์การท่ีตั้งไว้โดย
พร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาหรือแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
แนวคิดองค์การแห่งความยืดหยุ่น  

แนวคิดองค์การแห่งความยืดหยุ่น คือ องค์การท่ีมีโครงสร้างแบบยืดหยุ่นทํางานได้รวดเร็ว
และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เกิดความมุ่งมั่นและปรับตัวในการทํางานนําไปสู่ Agility 
Enterprise คือ ความสามารถขององค์กรธุรกิจท่ีคล่องตัว มีความยืดหยุ่นขององค์กรในการปรับตัว
และรับมือกับโลกธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง (Sherehiya, Karwowski, & Layer, 2007)  
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การปรับตัวในการท างาน 

- ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
- ความสามารถในการตดิต่อสมัพนัธ์กับบุคคลอื่น 
- ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ 
  วัฒนธรรมองค์การ 
- ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 

องค์การแห่งความยืดหยุ่น 

-การยกระดบัศกัยภาพการผลิต 

-ความสามารถท่ีคล่องตวั 

-การตอบสนองต่อตลาดและเครือข่าย 

-การลดตน้ทุน 

-ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 

 

ปัจจัยด้านบุคคล 
- ทัศนคติของบุคคล  - ความสามารถ 
- การยอมรับ          - ความเชื่อ 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
- เทคโนโลย ี
- การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด  
- ค่านิยมทางสังคม  
- การเมืองและกฎหมาย 

 

องค์การแห่งความยืดหยุ่น                                                                                                        
- การยกระดบัศักยภาพการผลิต   
- ความสามารถที่คล่องตัว 
- การลดต้นทุน       

- การตอบสนองต่อตลาดและเครอืข่าย  

- ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  

 
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ, อาย,ุ รายได,้ 
  ระดับการศึกษา, สถานภาพ 
  
  
 
 

 
วัฒนธรรมองค์การ  
- ภาวะผู้นํา           - ความสัมพนัธ์ของคน  
- ค่านิยม              - นโยบาย 
- บรรยากาศในองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
3. วัฒนธรรมภายในองค์การส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
4. สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน 
5. การปรับตัวในการทํางานส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรกลาง 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสํารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คนท่ีทํางานส่งของในองค์การธุรกิจเดลิเวอรี่ในจังหวัด
ปทุมธาน ีเพือ่มุ่งหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งความยืดหยุ่น
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทํางานส่งของเดลิเวอร่ีดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเป็นแบบออนไลน์ 

ประชากรท่ีศึกษา คือ คนท่ีทํางานส่งของในองค์การธุรกิจเดลิเวอรี่ในจังหวัดปทุมธานี 
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ ±5 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการ 

 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อนํามากําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํารวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาการจัดการ หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนั้นนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่างในเขตปทุมธานี
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งค่าท่ีได้ไม่ควรต่ํากว่า 0.70 ซึ่งจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 
(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชํานิประศาสน์, 2547) จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach alpha coefficient) ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ในภาพรวมเท่ากับ 0.938 เรียงตามลําดับ
กลุ่มตัวแปร คือ ปัจจัยด้านบุคคลเท่ากับ 0.797 วัฒนธรรมองค์การเท่ากับ 0.716 สภาพแวดล้อม
ภายนอกเท่ากับ 0.788 การปรับตัวในการทํางานเท่ากับ 0.897 องค์การแห่งความยืดหยุ่น 0.828 
ดังนั้น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับท่ียอมรับได้จึงสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ 
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถาม

ท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และตัดชุดแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลตามรหัสข้อมูล (code) ที่ได้กําหนดไว้  
โดยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 

ผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.20) รองลงมา เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 34.60) 
ส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 61.5) รองลงมาอายุ 26-30 (ร้อยละ 20.0) มีรายได้ 10,001-
20,000 บาท (ร้อยละ 39.2) รองลงมา ต่ํากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 34.6) ซึ่งศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 65.4) รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 23.1) ท่ีมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 
70.8) รองลงมา สถานภาพมีคู่รัก (ร้อยละ 20.8) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทัศนคติของบุคคล 
ความสามารถ การยอมรับ และความเชื่อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติของบุคคล ( X  = 4.44, SD = 0.65) ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาด้านความสามารถ ( X  = 4.39, SD = 0.65) ลําดับถัดมาด้านความเชื่อ ( X  = 4.28, SD 
= 0.72) และด้านการยอมรับ ( X  = 4.17, SD = 0.73) มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ 
 ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านภาวะผู้นํา ความสัมพันธ์ของคน 
ค่านิยม นโยบายและบรรยากาศในองค์กร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ของคน ( X  = 4.45, SD = 0.69) ด้านภาวะผู้นํา ( X  = 4.45, 
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SD = 0.67) ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านบรรยากาศองค์กร (X  = 4.37, SD = 0.71) 
ด้านนโยบาย ( X  = 4.33, SD = 0.68) และด้านค่านิยม (X  = 4.20, SD = 0.76) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาด 
ค่านิยมทางสังคม และการเมืองและกฎหมาย ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี ( X  = 4.44, SD = 0.64) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาภายนอก ด้านการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด (X  = 4.42, SD = 0.70) ด้านค่านิยม
ทางสังคม ( X  = 4.37, SD = 0.68) และด้านการเมืองและกฎหมาย ( X  = 4.36, SD = 0.68) 
ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาการปรับตัวในการท างาน 
 การปรับตัวในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรู้งาน สามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ 
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( X  = 4.38, SD = 0.69) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา 
ด้านความสามารถในการเรียนรู้งาน ( X  = 4.35, SD = 0.68) ด้านสามารถในการติดต่อสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น (X  = 4.35, SD = 0.69) และด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ 
(X  = 4.33, SD = 0.68) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 6 ผลการศึกษาองค์การแห่งความยืดหยุ่น 
 องค์การแห่งความยืดหยุ่น ประกอบด้วย การยกระดับศักยภาพการผลิต ความสามารถท่ี
คล่องตัว การลดต้นทุน การตอบสนองตลาดและเครือข่าย และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง
ตลาดและเครือข่าย อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (X  = 
4.18, SD = 0.74) ด้านการยกระดับศักยภาพการผลิต (X  = 4.17, SD = 0.75) ด้านความสามารถ 
ท่ีคล่องตัว ( X  = 4.17, SD = 0.74) และด้านการลดต้นทุน (X  = 4.14, SD = 0.70) ตามลําดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิานที ่1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
 
ตาราง 1  
ความแปรปรวนของเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน  

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .287 2 .143 .659 .519 
ภายในกลุ่ม 27.665 127 .218   

รวม 27.952 129    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 แสดงผลการทดสอบสมติฐานเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน
ต่างกันด้วย One-way ANOVA จําแนกตามเพศ พบว่า F = 0.659 Sig. = 0.519 ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
 
ตาราง 2  
ความแปรปรวนของอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน  

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .400 2 .200 .923 .400 
ภายในกลุ่ม 27.552 127 .217   

รวม 27.952 129    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 2 แสดงผลการทดสอบสมติฐานอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน
ต่างกันด้วย One-way ANOVA จําแนกตามอายุ พบว่า F = 0.923 Sig. = 0.400 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 รายได้เฉลี่ยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
 

ตาราง 3  
ความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน  

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.757 4 .439 2.096 .085 
ภายในกลุ่ม 26.196 125 .210   

รวม 27.952 129    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 แสดงผลการทดสอบสมติฐานรายได้เฉลี่ยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัว
ในการทํางานต่างกันด้วย One-way ANOVA จําแนกตามรายได้ พบว่า F = 2.096 Sig. = 0.085 ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
 

ตาราง 4  
ความแปรปรวนของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน  

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.798 3 .933 4.672 .004 
ภายในกลุ่ม 25.154 126 .200   

รวม 27.952 129    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 4 แสดงผลการทดสอบสมติฐานระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัว 
ในการทํางานต่างกันด้วย One-way ANOVA จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า F = 4.672 Sig. = 0.004 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานต่างกัน 
 

ตาราง 5  
ความแปรปรวนของสถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานต่างกัน  

ความแปรปรวน ss df Ms F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .291 3 .097 .442 .723 
ภายในกลุ่ม 27.661 126 .220   

รวม 27.952 129    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 5 แสดงผลการทดสอบสมติฐานสถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวใน
การทํางานต่างกันด้วย One-way ANOVA จําแนกตามสถานภาพ พบว่า F = 0.442 Sig. = 0.723 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 
 

ตาราง 6  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 

ปัจจัยด้านบุคคล 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ทัศนคติของบุคล .177 .078 .192 2.273 .025 
ความสามารถ .350 .078 .387 4.479 .000 
การยอมรับ .119 .051 .160 2.317 .022 
ความเชื่อ .146 .160 .169 2.238 .027 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
29 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตาราง 6 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านบุคคล 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ค่าคงท่ี (constant) .900 .311  2.900 .004 
R-Square = .716     Adjust R-Square = .512   F = 32.556   Sig. = .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 6 ตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปรส่งผลต่อการปรับตัว
ในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) 
เท่ากับ 0.716 แสดงว่าตัวแปรท้ัง 3 ตัว ร่วมกันพยากรณ์การปรับตัวในการทํางาน ได้ร้อยละ 71.6 
โดยปัจจัยด้านความสามารถ (  = 0.387) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานมากท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านทัศนคติ (  = 0.192) ด้านความเชื่อ (  = 0.169) และด้านการยอมรับ (  = 
0.160) จากผลการวิเคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปได้ดังนี้ สมการเชิงเส้นตรง
ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Y = 0.900 + 0.119X2 + 0.350X3 + 0.177X4 +    
 
สมมติฐานที ่3 วัฒนธรรมภายในองค์การส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 
 
ตาราง 7  
ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมภายในองค์การส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 

วัฒนธรรมภายในองค์การ 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ภาวะผู้นํา .203 .065 .237 3.116 .002 
ความสัมพันธ์ของคน .325 .069 .380 4.727 .000 
ค่านิยม .047 .047 .069 1.003 .318 
นโยบาย .043 .069 .055   .620 .536 
บรรยากาศในองค์กร .154 .072 .198 2.144 .034 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

วัฒนธรรมภายในองค์การ 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ค่าคงท่ี (constant) .939 .260  3.612 .000 
R-Square = .776     Adjust R-Square = .602   F = 36.302   Sig. = .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 7 ตัวแปรอิสระจํานวน 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นํา ความสัมพันธ์ของคน 
บรรยากาศในองค์กร ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) เท่ากับ 0.776 แสดงว่าตัวแปรท้ัง 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์การ
ปรับตัวในการทํางานได้ ร้อยละ 77.6 โดยปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของคน (  = 0.325) เป็นปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา (   = 0.203) ด้าน
บรรยากาศในองค์กร (   = 0.154) ด้านค่านิยม (  = 0.047) และด้านนโยบาย (  = 0.043) จาก
ผลการวิเคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปได้ดังนี้ สมการเชิงเส้นตรงในรูป
คะแนนดิบและสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Y = 0.939 + 0.324X2 + 0.047X3 + 0.043X4 +   ส่วนปัจจัยท่ีไม่ส่งผล
ต่อการปรับตัวในการทํางาน มีจํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านค่านิยม และด้านนโยบาย 
 
สมมติฐานที ่4 สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 
 
ตาราง 8  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวในการท างาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ด้านเทคโนโลยี .287 .081 .336 3.550 .001 
ด้านการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาด .111 .077 .141 1.445 .151 
ด้านค่านิยมทางสังคม .153 .074 .196 2.063 .041 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ด้านการเมืองและกฎหมาย .139 .066 .184 2.096 .038 
ค่าคงท่ี (constant) 1.313 .251  5.226 .000 
R-Square = .737     Adjust R-Square = .543   F = 37.150   Sig. = .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 8 ตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรเทคโนโลยี ค่านิยมทางสังคม 
และการเมืองและกฎหมาย ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) เท่ากับ 0.737 แสดงว่าตัวแปรท้ัง 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์
การปรับตัวในการทํางาน ได้ร้อยละ 77.3 โดยปัจจัยด้านเทคโนโลยี (  = 0.287) เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการปรับตัวในการทํางาน มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมทางสังคม (   = 0.153) และ
ด้านการเมืองและกฎหมาย (  = 0.139) จากผลการวิเคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรง ในรูปได้ดังนี้ สมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนน
มาตรฐาน สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Y = 1.313 + 0.111X2 + 0.153X3 + 
0.139X4 +   ส่วนปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน มีจํานวน 1 ตัวแปรได้แก่ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาด 
 
สมมติฐานที ่5 การปรับตัวในการท างานส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น 
 
ตาราง 9  
ผลการวิเคราะห์การปรับตัวในการท างานส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น 

การปรับตัวในการทํางาน 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ความสามารถในการเรียนรู้งาน .062 .119 .057   .516 .607 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

การปรับตัวในการทํางาน 
 
B 

Std.  
t 

 
p Error   

ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์ 
กับบุคคลอื่น –.052 .103 –.053  –.502 .616 

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง    
สร้างสรรค์ 

.456 
 

.141 

.114 
 

.100 

.444 
 

.141 

4.003 
 

1.409 

.000 
 

.161 
ค่าคงท่ี (constant) 1.526 .403  3.790 .000 
R-Square = .542     Adjust R-Square = .294   F = 13.023   Sig. = .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 9 ตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรด้านความ สามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ ส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) เท่ากับ 0.542 แสดงว่า ตัวแปรร่วมกัน
พยากรณ์การปรับตัวในการทํางาน ได้ร้อยละ 54.2 โดยปัจจัยด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การ (  = 0.456) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่งความยืดหยุ่นจากผลการวิเคราะห์ 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ในรูปได้ดังนี้ สมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบและ
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ Y = 1.526 + 0.52X2 + 0.456X3 + 0.141X4 +   ส่วนปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน  
มีจํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้งาน สามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน
ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18-25 ปี มีรายได้ 10,001-20,000 บาท 
ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีมีสถานภาพโสด โดยเพศ อายุ รายได้ และสถานภาพ ไม่ส่งผลต่อ
การปรับตัวในการทํางาน แต่ระดับการศึกษาส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคตขิองบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาด้านความสามารถ ลําดับถัดมาด้านความเชื่อ และด้านการยอมรับ มีภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกตัวแปรส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับ (Joplin & 
Daus อ้างถึงใน กณิกนาฏ รักรอด สุทธิรักษ์, 2558) กล่าวว่า ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร หมายถึง ความหลากหลายทางด้านความเช่ือ ความเข้าใจ การให้คุณค่า วิธีการมองโลก 
และข้อมูลเฉพาะด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ ปัจจัยด้านบุคคลตัวแปรท่ีศึกษานั้น ส่งผลต่อการปรับตัว ดังนั้น 
บุคลากรท่ีทํางานส่งของเดลิเวอร่ีควรเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเองให้เข้ากับงาน 

สมมติฐานท่ี 3 วัฒนธรรมภายในองค์การส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน พบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ของคนภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์
ของคน ภาวะผู้นํา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านบรรยากาศภายในองค์การส่งผลต่อ
การปรับตัวในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านนโยบายและด้านค่านิยมไม่ส่งผลต่อ
การปรับตัวในการทํางาน สอดคล้องกับ กล้วยไม้ วันทนัง (2563) กล่าวว่า ความหลากหลายทาง 
ด้านประสบการณ์ของบุคลากรแต่ละคนในองค์กร โดยเฉพาะประสบการณ์ ในสายงานด้านธุรกิจ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่งผลให้บุคลากรคนนั้น ๆ มีความรู้ความสามารถและวิธีการแก้ปัญหา 
ท่ีหลากหลายและรวดเร็วรวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศได้กว้างขึ้น
จากปัจจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของคน ภาวะผู้นํา บรรยากาศภายในองค์การเป็นปัจจัยท่ีทําให้
บุคลากรท่ีทํางานส่งของเดลิเวอรี่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได ้
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สมมติฐานท่ี 4 สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาด ตามลําดับ 
โดยเทคโนโลยี ค่านิยมทางสังคม และการเมืองและกฎหมาย ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาด ไม่ส่งผลต่อการปรับตัว 
ในการทํางานสอดคล้องกับ (Manson อ้างถึงใน สมพร ปานยินดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา 
แสนสุข, 2559) กล่าวว่า ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ
ในการติดตามวิเคราะห์และประเมิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัย
ท่ีศึกษาด้านเทคโนโลยี ค่านิยมทางสังคมและการเมืองและกฎหมายเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีส่งผลให้บุคลากรท่ีทํางานส่งของเดลิเวอรี่เกิดการปรับตัวในการทํางานเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง
และดําเนินธุรกิจได้ต่อไป 

สมมติฐานท่ี 5 การปรับตัวในการทํางานส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ตัวแปรด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความสามารถ
ในการเรียนรู้งาน ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ไม่ส่งผลต่อองค์การแห่งความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ วรวีร์ บุญคง (2562) กล่าวว่า 
การปรับตัวในการทํางานโดยรวมของพนักงานธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อพิจารณาการปรับตัวในการทํางานโดยรวมและรายด้าน แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านการปรับตัวในการทํางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในระดับต่ํา ดังนั้น จากปัจจัยท่ีศึกษาความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ จึงเป็นปัจจัยท่ีทําให้บุคลากรท่ีทํางานส่งของเดลิเวอรี่เกิดการปรับตัว
ในการทํางานเพื่อส่งผลต่อองค์การให้เกิดความยืดหยุ่นได้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

 
 1. ปัจจัยด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่า ด้านการยอมรับ เป็นด้านท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ดังนั้น ควรมีการยอมรับการปรับตัวตามนโยบายองค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน 
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 2. วัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาพบว่า ด้านค่านิยมและนโยบาย เป็นด้านท่ีมีระดับ
น้อยท่ีสุด ดังนั้น ควรมีการดูความประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยตรงในการเลือกปฏิบัติและคน 
ในองค์การควรมีค่านิยมเดียวกันและปฏิบัตินโยบายเดียวกันเพื่อให้องค์การเดินหน้าไปสู่เปูาหมาย
เดียวกันได้ 
 3. สภาพแวดล้อมภายนอก จากการศึกษาพบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาดมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด ท้ังท่ีจริง ๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและตลาดเป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากท่ีส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวและการดําเนินงานขององค์การธุรกิจโดยเฉพาะเดลิเวอรี่ แต่ในงานวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่าง
อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนัก 
 4. การปรับตัวในการทํางาน จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเรียนรู้งาน ความสามารถ
ในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
ท้ังนี้ ควรมีการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับองค์การให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์การไปสู่
องค์การแห่งความยืดหยุ่นได้ 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
จํานวน 303 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์ข้อมูลแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน 
ในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีการ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ด้านการจัดการกับอารมณ์

ของตนเอง (β2 = 0.233) ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น (β4 = 0.203) และด้านทักษะทางสังคม 

(β5 = 0.333) ส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ท้ังนี้ ตัวแปรอิสระ 
ทุกตัวสามารถร่วมกันกําหนดทํานายความฉลาดทางอารมณ์ ได้ร้อยละ 46.6 (Adj R2 = 0.466) 
 
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, ความสําเร็จในการดําเนินงาน, เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was the emotional intelligence that affects 
operational success of operational employees in Nava Nakorn Industrial Zone 
Nakorn Ratchasima. Questionnaires were used as a tool to collect data from 303 
employees of operational employees in Nava Nakorn industrial zone Nakorn 
Ratchasima. The descriptive statistic is used to analyze the data included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing by multiple regression 
analysis. The results showed that Emotional Intelligence that affects operational 
success of operational employees in Nava Nakorn industrial zone Nakorn Ratchasima. 

Moreover, managing emotion (β2 = 0.233), empathy (β4 = 0.203) and social skills 

(β4 = 0.333) in statistical significance level of 0.01 all of the independent variables 
were coefficient of determination emotional intelligence at 46.6 percent (AdjR2 = 
0.466). 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Operational Success, Nava Nakorn Industrial Zone 

 
บทน า 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตเป็นแหล่งท่ีใช้ทุนและแรงงาน อีกท้ัง เป็นท่ีรวมของเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสถานท่ีสร้างงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้คนท่ีเป็นผู้ใช้แรงงาน 
เป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรายได้และส่งผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เกิด
การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศจึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ การกําหนด
เขตพื้นท่ีแหล่งผลิต จัดไว้สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าไปอยู่รวมกันเป็นนิคมหรือสวนอุตสาหกรรม 
พัฒนาพื้นท่ีเมืองรองรับผู้ทํางาน จะเป็นการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มความ 
สามารถการแข่งขันทําให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตเชื่อมโยงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานใน
องค์การ ดังนั้น ในการดําเนินธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ช่วยสร้างขวัญและกําลังใจในการ
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ปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรได้ปฏิบัติงานท่ีตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลทําให้เกิด
การทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากขึ้น ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวท่ีจะเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู้ความสามารถแบบหลากหลายช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่
สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพ มีงานทํา สร้างผลผลิตให้แก่องค์การ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง  
 สอดคล้องตามแนวคิดของ Goleman (1998) ซึ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (2) ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (3) ด้านการ
จูงใจตนเอง (4) ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และ (5) ด้านทักษะทางสังคม จะเป็นแรงขับ
ให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน เมื่อมีความฉลาดทางอารมณ์ จะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกั น
ระหว่างบุคคล ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในเปูาหมายท่ีชัดเจน 
รวมถึงวิสัยทัศน์การทํางาน ท่ีแทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานใช้โอกาสในการ
ทํางานร่วมกันจะสามารถกําหนดทิศทางขององค์การดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน สร้างผลผลิตของ
องค์กร ท่ีเป็นมากกว่าผลของการทํางาน อีกท้ังหากองค์กรมีการปรับปรุงไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการพัฒนาความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับพนักงาน การเปิดใจรับ
ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พนักงานเข้าใจถึงวิธีการทํางานเป็นทีม 
และทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เนื่องจากพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน จําเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
มีตําแหน่งหน้าท่ีของสมาชิก โดยในแต่ละสังคมนั้น ประกอบไปด้วยประชากรท่ีหลากหลายกลุ่มหลาย
ประเภทอยู่ร่วมกัน ทุกเพศทุกวัย มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น โครงสร้างของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
ในช่วงนั้นท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีพฤติกรรม 
ความคิด ทัศนคติ วิถีชีวิต ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันออกไป 
ซึ่งในลักษณะการทํางานกับสายการผลิตควบคู่กับการทํางานต้องรวดเร็ว เร่งรีบ ถูกควบคุม และมี
การประเมินอยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง ยังต้องแก้ไขปัญหาในการทํางาน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์และความสําเร็จในดําเนินงานได้ เพราะทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ของผู้บริหาร ท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร ความฉลาดทางอารมณ์ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต
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ท่ีดีแก่บุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงทัศนคติในการทํางาน ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบตลอดจน
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 
 เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

นิยามศัพท์ 
 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตระหนัก รับรู้ เข้าใจ
ถึงอารมณ์และความรู้สึกของท้ังตนเองและผู้อื่น สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
เผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างไม่คับข้องใจและทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2. ความสําเร็จในการดําเนินงาน หมายถึง การวินิจฉัย การรับรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลว่ามีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง และบรรลุในผลท่ีคาดหวังขององค์กร ตรงตามเปูาหมาย 
หรือเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ รวมไปถึงความพอใจของทุกฝุาย 

3. พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายการผลิต โดยจะ
ทํางานในสายปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและดูแลจากหัวหน้างาน บทบาทหลักของตําแหน่ง
ประเภทนี้ คือ การให้การสนับสนุนสายผลิต และมิได้ดํารงตําแหน่งระดับผู้บริหาร ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

4. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา หมายถึง เขตอุตสาหกรรมแห่งท่ี 2 ในอําเภอ-
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตของงานวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยได้บูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีของ 
Goleman (1998) ประกอบด้วย (1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (2) ด้านการจัดการกับอารมณ์
ของตนเอง (3) ด้านการจูงใจตนเอง (4) ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และ (5) ด้านทักษะ
ทางสังคม 
 ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการดําเนินงาน ผู้วิจัยได้บูรณาการจากแนวคิดทฤษฎี
ของ Gattiker and Larwood (1986) ประกอบด้วย (1) ด้านบทบาทการทํางาน (2) ด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านความก้าวหน้าในการเล่ือนตําแหน่ง   
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  
 3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 

Goleman (1998) ได้เสนอแนวคิด องค์ประกอบเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งเป็น 
5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง การตระหนักรู้และมีความเข้าใจถึงความรู้สึก (2) ด้าน
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น
ภายในตนเองได้อย่างเหมาะสม (3) ด้านการจูงใจตนเอง ความรู้สึก อารมณ์ความต้องการภายใน
ของตนเอง ท่ีมีแนวโน้มในการบรรลุสู่จุดหมายหรือเปูาหมายท่ีตนเองตั้งไว้โดยไม่ย่อท้อ และมุ่งมั่น
ไปสู่เปูาหมายอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์เลวร้ายหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม (4) ด้านการ
ร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น คือ การเข้าใจ และยอมรับถึงความรู้สึก ความต้องการของบุคคลอื่น 
สามารถตอบสนองถึงการรับรู้นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าใจถึงสาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถสร้างโอกาสท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ และรับรู้ถึงสิ่งท่ีผู้อื่นควรปรับปรุง  
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ท้ังยังสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถของบุคคลอื่นได้ (5) ด้านทักษะทางสังคม คือ ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารท้ังในแง่ของการรับฟังและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความ 
สามารถในการจัดการกับข้อขัดแย้งหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้คลี่คลายลงได้อย่างราบรื่น และ
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยใช้แนวคิด 
ความฉลาดทางอารมณ์ ของ Goleman (1998) ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
(2) ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (3) ด้านการจูงใจตนเอง (4) ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น และ (5) ด้านทักษะทางสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่า มีงานวิจัยในอดีตท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ภายใต้บริบทท่ีสอดคล้องและใกล้เคียงกับงานวิจัยของผู้วิจัย (กฤติยา จันทร์อ่อน, 2562; 
นุชนาถ ฤทธิสนธิ,์ 2551; พชร สุลักษณ์อนวัช, 2559; มาฆะรัตน์ อัมพรเกียรติพล, 2555; ศันสนีย์ 
เหรียญแก้ว, 2548) ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบดังกล่าวในการวัดตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถ
สรุปความสําคัญของ ความฉลาดทางอารมณ์ได้ ดังนี้ (1) สร้างภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม สามารถรับรู้
และจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดี มีความพึงพอใจในชีวิต ขจัดข้อแย้งภายในจิตใจ สามารถปรับตัว
ในสภาวะการแข่งขันได้ (2) มีความเห็นอกเห็นใจ สามาถสร้างบริการท่ีดี ทําให้เราเคารพรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น และเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน (3) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ตัวเอง กระตุ้นตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง ก่อให้เกิดการสร้างงานท่ีสนอง
ต่อเปูาหมาย จะช่วยนําไปสู่การประสบความสําเร็จในชีวิต 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จในการด าเนินงาน 

Gattiker and Larwood (1986) ได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานว่า สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ ได้แก่ (1) ด้านบทบาทการทํางาน 
(job success) เป็นการรับรู้ภายในจากการรวบรวม พฤติกรรมที่ปฏิบัติงานสําเร็จหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์จากการรับรู้ แนวคิดอาชีพของตนเอง (occupational self concept) โดยพบว่า 
มีการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพจากบทบาทการทํางานของตนเอง เช่น รับรู้ถึงความสําคัญของงาน 
มีความชํานาญในงานอาชีพ ได้รับการยอมรับจากทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเต็มท่ีในงานท่ีทํา สามารถ
แสดงความสามารถด้านการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์การ ทํางานด้วยใจรัก
และรับผิดชอบในหน้าท่ี (2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal success) เป็นการ
รับรู้ภายในว่า เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 
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ผู้บริหารระดับสูงให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าท่ีสําคัญให้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือยกย่อง เต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (3) ด้านการเงิน (financial success) เป็นการรับรู้ภายนอกจาก
การได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับผลงาน เมื่อเปรียบเทียบความรู้
ความสามารถ และประสิทธิภาพการทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารระดับเดียวกัน ค่าตอบแทน
อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจตามเปูาหมายท่ีได้ตั้งไว้ และ (4) ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่ง 
(hierarchical success) เป็นการรับรู้ภายนอกเกี่ยวกับการเล่ือนตําแหน่ง ซึ่งเกิดจากช่วงเวลาและ
การทํางานท่ีองค์การเป็นผู้กําหนดได้รับการส่งเสริมในการเลื่อนตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น โดยการเตรียม
ความรู้ความสามารถและทักษะจนประสบความสําเร็จในหน้าท่ีเป็นท่ียอมรับ และจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความสําเร็จในการดําเนินงาน ผู้วิจัยใช้แนวคิด ของ Gattiker 
and Larwood (1986) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน (1) ด้านบทบาทการทํางาน (2) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่ง ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีมีลักษณะมุ่งสร้างความสัมพันธ์
กันระหว่างบุคคล มีบทบาทในการทํางานเป็นท่ีต้องการการยอมรับจากองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
รวมไปถึงความมั่นคงด้านการเงิน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีคาดหวังไว้ โดยได้รับความไว้วางใจ มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นอกจากนี้ยังพบว่า มีงานวิจัย
ในอดีตท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน ภายใต้บริบทท่ีสอดคล้องและใกล้เคียงกับงานวิจัย
ของผู้วิจัย (กฤติยา จันทร์อ่อน, 2562; นุชนาถ ฤทธิสนธิ์, 2551; พชร สุลักษณ์อนวัช, 2559; มาฆะรัตน์ 
อัมพรเกียรติพล, 2555; ศันสนีย์ เหรียญแก้ว, 2548) ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบดังกล่าวในการวัดตัวแปร
ความสําเร็จในการดําเนินงาน และสามารถสรุปความสําคัญของ ความสําเร็จในการดํา เนินงาน  
ได้ดังนี้ (1) เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร มีความต้องการให้การปฏิบัติงานของตนนําความสําเร็จ
มาสู่วิชาชีพและเนื้องานท่ีมีคุณภาพท่ีสําคัญ มีความต้องการสิ่งตอบแทนจากผลสําเร็จของงาน เช่น 
ความภาคภูมิใจต่อความสําเร็จของงาน ความพึงพอใจการได้รับความก้าวหน้า (2) เป็นเครื่องมือใน
การจูงใจให้พนักงานในองค์การทํางานด้วยความอุตสาหะ พัฒนาความรู้ความสามารถนําไปสู่ การ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และ (3) เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเข้มแข็งขององค์กรในการบรรลุเปูาหมาย
ท่ีสําคัญการกําหนดเปูาหมาย และสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังกิจกรรม
ท่ีจะใช้วัดผลหรือตัวชี้วัดสําคัญ ด้วยท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา. แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ บูรณาการจากแนวคิดของ Goleman (1998) และแนวคิด
ความสําเร็จในการดําเนินงาน บูรณาการจากแนวคิดของ Gattiker and Larwood (1986) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
2. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
3. ด้านการจูงใจตนเอง 
4. ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
5. ด้านทักษะทางสังคม 

 
ความสําเร็จในการดําเนินงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
45 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร นครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอนในปัจจุบัน โดยใช้วิธีคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของ Cochran (1977) โดยกําหนด ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) ทําการจัดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
(proportional sampling) ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท้ังหมด 365 คน โดยขอเก็บเพิ่ม 5% เพื่อปูองกัน
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ จะได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 405 คน จากการเก็บข้อมูลได้ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 
303 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับ (response rate) ร้อยละ 74.81 
 
ตาราง 1  
ตารางทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปร จํานวนข้อคําถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา 
ความฉลาดทางอารมณ์ 25 0.961 
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 20 0.938 

รวม 45 0.974 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ของข้อคําถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ภาพรวมแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มีค่า
เท่ากับ 0.974 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามได้มาตรฐาน 
(ลัดดาวัลย์ เพชรไพโรจน์ และอัจฉรา ชํานิประศาสน์, 2547) 
 

ผลการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 2  
ผลการพิจารณาข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปร ความฉลาดทาง
อารมณ์ และตัวแปรความส าเร็จในการด าเนินงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริม 
อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y VIF 

X1 1      1.782 
X2 .603** 1     2.254 
X3 .580** .697** 1    2.668 
X4 .495** .512** .639** 1   1.997 
X5 .515** .562** .631** .627** 1  2.037 
Y .426** .555** .553** .561** .620** 1  

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความฉลาดทางอารมณ์และความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (X1) ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
(X2) ด้านการจูงใจตนเอง (X3) ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และด้านทักษะทางสังคม 
(X5) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่ระหว่าง .426-.620 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.782-2.668 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 จึงถือว่า ตัวแปรอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) 

 
ตาราง 3   
ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

ตัวแปรอิสระ 
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

B SD β t p-value 
ค่าคงท่ี (constant) 0.780 0.184  4.246 0.000 
ความฉลาดทางอารมณ์      
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ตาราง 3 (ต่อ)      

ตัวแปรอิสระ 
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

B SD β t p-value 
 ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง   –0.022 0.053 –0.024 –0.422 0.673 
 ด้านการจัดการกับอารมณ์ของ

ตนเอง 0.199 0.054 0.233 3.692 0.000** 
 ด้านการจูงใจตนเอง 0.056 0.059 0.065 0.945 0.345 
 ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของ

ผู้อื่น 0.181 0.053 0.203 3.413 0.001** 
 ด้านทักษะทางสังคม 0.299 0.054 0.333 5.548 0.000** 
R = 0.689, R2 = 0.475, Adj R2 = 0.466 
**ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
 
 จากตาราง 3 ผลการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
พบว่า ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ด้านการจูงใจตนเอง 
ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และด้านทักษะทางสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสําเร็จ
ในการดําเนินของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดย
มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 46.60 (Adj R2 = 0.466) จึงเขียนสมการอิทธิพล (beta) 
ได้ดังนี ้

 สมการ ŷ = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5  

 แทนค่า ŷ = -0.024X1 + 0.233X2** + 0.065X3 + 0.203X4** + 0.333X5** 
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ประกอบด้วย ตัวแปรความ

ฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (β2 = 0.233, p < 0.01) ด้านการร่วม

รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น (β4 = 0.203, p < 0.01) และด้านทักษะทางสังคม (β5 = 0.333, p < 0.01)  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
48 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่นและด้านทักษะทางสังคม ส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.6 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 สถานภาพ 
อยู่ในระดับ โสด จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-15,000 
บาท จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และประสบการณ์ในการทํางานอยู่ท่ี มากกว่า 5 ปี จํานวน 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression 
analysis) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยมีตัวแปรอิสระ
ร่วมกันพยากรณ์ความสําเร็จในการดําเนินงาน เท่ากับร้อยละ 46.66 โดยตัวแปรท่ีส่งผลเชิงบวก
ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา มากท่ีสุด คือ ด้านทักษะทางสังคม รองลงมา คือ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
และด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น โดยผู้วิจัยสามารถอภิปายผลเป็นรายด้าน ดังนี้   
    1. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเองส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
สามารถอธิบายได้ว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมลักษณะจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มักจะมีพฤติกรรม
การวางตัว มีสติ มีแสดงออกในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถเปิดใจกว้าง
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กับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างมีความสุข มีมุมมองโลกในแง่ดี มีความยืดหยุ่นในการดําเนินชีวิต พึงพอใจใน
การดําเนินชีวิต โดยอาศัยความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในตนเอง 
จะปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
พร้อมเปิดรับฟังความคิดและวิธีการ ตลอดจนได้รับข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถขจัดข้อแย้งภายใน
จิตใจ จะสามารถปรับตัวในสภาวะการความกดดันได้ ส่งผลต่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศันสนีย์ เหรียญแก้ว (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับความสําเร็จ 
ในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
 .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหญิง จันทรุไทย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์
และความสามารถในการเผชิญและฟันฝุาอุปสรรคท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของครู  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านความ 
สามารถในจัดการกับอารมณ์ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จใน
การดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซึ่ง 
สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการกําลังใจ ต้องการให้คนอื่น
เล็งเห็นความสําคัญของตัวเอง ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น โดยการเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน จะเป็นเครื่องมือใน
การประสานงานและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี จะช่วยให้ผู้อื่นอุทิศและตั้งใจในการทํางานให้กัน 
อย่างจริงใจมิใช่การบังคับ เมื่อพนักงานและสมาชิกในทีมร่วมรับรู้และบอกถึงความความแตกต่าง
ของคนในกลุ่ม จะสามารถได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันภายในทีม 
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เป็นปัจจัยด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นจึงส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จ  
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์ ศรีสุภาพ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์และ
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกท่ีมีผลต่อการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟูา  
ส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สํานักงาน 
ส่งผลต่อการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร สุลักษณ์อนวัช (2559) 
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ได้ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทักษะทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ด้วยเหตุนี้จึงทําให้
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการมากท่ีสุด ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า พนักงานท่ีมีพฤติกรรมมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานโดยทํางาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี จะสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ พนักงาน  
ท่ีมีทักษะทางสังคมจะสามารถติดต่อสื่อสารท้ังในแง่ของการรับฟังและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการจัดการกับข้อขัดแย้งหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้คลี่คลาย
ลงได้อย่างราบรื่น ด้วยความสามารถเหล่านี้จะทําให้พนักงานได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน
และอาจได้รับความเชื่อมั่นจากหัวหน้างานมอบหมายงานให้ทํางานท่ีมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการทํางานได้ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ เหรียญแก้ว 
(2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับความสําเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทักษะทางสังคม ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา แซ่ตั้ง 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดในการเผชิญอุปสรรคท่ีมีผลต่อการ
ทํางานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะ
ทางสังคม ส่งผลต่อการทํางานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
51 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยสามารถนํา
ผลกระทบท้ัง 3 ด้าน ไปใช้เป็นแนวทางการกําหนดนโยบายวางแผน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงการทํางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทักษะทางสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ดังนั้น ชี้ให้เห็นว่า 
องค์กรควรมีการสนับสนุน ด้านทักษะทางสังคม ในเรื่องสร้างเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีม  
เน้นการสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกัน ทํางานประสานกันพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึง
จะทําให้เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม
องค์การ จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเปูาหมายตามท่ีวางไว้ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าควรตอบคําถาม
หรือข้อสงสัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของพนักงานได้อย่างชัดเจน และรับฟังข้อเสนอ
ข้อคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับการทํางานได้อย่างตรงไปตรงมา จะสามารถแก้ไขปัญหาและ
บริหารจัดการงานท่ีรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การทํางานร่วมกันนั้นประสบความสําเร็จ 
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ดังนั้น องค์กรควรให้ความสําคัญกับพนักงาน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด ด้วยการ
จัดการทางอารมณ์ โดยวิธีการหลัก ก็คือ ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ฝึกทักษะเป็นความคิดทางบวก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาโอกาสท่ามกลางอุปสรรค ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด ยอมรับ และปรับเปลี่ยน
แก้ไข มองเห็นประโยชน์ของปัญหา 
 3. ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ชี้ให้เห็นว่า องค์กรจําเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
มีตําแหน่งหน้าท่ีของสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิดและการกระทําท่ี
สร้างสรรค์ หากพนักงานต่างมีความเข้าอกเข้าใจกัน สามารถคาดเดาและตอบสนองต่อความต้องการ
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ของเพื่อนพนักงานด้วยกันได้มีมิตรภาพท่ีดีต่อกันในการทํางานแม้ว่าพนักงานจะอยู่ต่างหน่วยงาน
ต่างหน้าท่ีแต่ทุกคนต้องทํางานร่วมกัน ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนพนักงาน ความต้องการของผู้อื่นได้ จะทําให้
องค์กรบรรลุเปูาหมายและมาตรฐานในการทํางานเพื่อให้ได้ผลตรงตามท่ีวางแผนไว้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

เพื่อให้การวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อศึกษาภาพรวมของความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกนั้นควรมีการสัมภาษณ์ (in-depth interview) 
หรือการสังเกตพฤติกรรม (observation research) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความเฉพาะ เจาะจงมากยิ่งขึ้น 
สร้างแนวทางท่ีสนับสนุนให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์แก่พนักงาน 
 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยแบบถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) เฉพาะกลุ่มตัวอย่าง พนักงานระดับปฏิบัติการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา เท่านั้น สําหรับผู้ท่ีสนใจดําเนินงานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ 
เช่น การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานระดับปฏิบัติงานของแต่ละภูมิภาคในประเทศ 
หรือการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มพนักงานประจําในสํานักงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อแตกต่างและข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น 
 3. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ในการวิจัย
ครั้งต่อไปผู้ท่ีสนใจควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความฉลาดทางด้านศีลธรรม จริยธรรม (moral 
quotient) ความฉลาดด้านริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity quotient) ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการปรับตัวในการทํางาน
ในยุค New Normal (2) การจําแนกปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน (3) องค์ประกอบ
จูงใจท่ีส่งผลต่อทัศคติในการทํางาน (4) องค์ประกอบค้ําจุนท่ีส่งผลต่อทัศคติในการทํางาน (5) ทัศนคติ
ในการทํางานท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลแบบวิธีเจาะจง
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยนําผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติพรรณนา 
(descriptive statistics) ด้วยค่าสถิติพื้นฐานต่าง ๆ และทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ 
การความแปรปรวน (ANOVA) และถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)    
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีซึ่งทํางานในกรุงเทพมหานครต่อการ
ปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal ท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการค้าออนไลน์ รองลงมาคือ 
ด้านเทคโนโลยี ด้านรองรับการ Work from Home และด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ 
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 (2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
ไม่แตกต่างกัน (3) องค์ประกอบจูงใจส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
(4) องค์ประกอบค้ําจุนส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และ (5) ทัศนคติ 
ในการทํางานส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal ทํางาน อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05        
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ค าส าคัญ: องค์ประกอบจูงใจ, องค์ประกอบค้ําจุน, ทัศคติ, การปรับตัว 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study (1) The opinions of the sample 
groups on work adaptation in the New Normal (2) Classification of personal factors 
affected work attitudes. (3) Motivation factors affected work attitudes. (4) Maintenance 
factors affected work attitudes. 5) Work attitudes affected work adaptation in the 
New Normal. This quantitative research methods data was collect by purposive 
sampling with online questionnaires from 400 persons who work  in Bangkok area. 
The results were analyzed with various basic statistics in Descriptive Statistics 
forms, and tested hypothesis by One-way Anova and Multiple regression analysis. 

The Research results demonstrated that (1) The opinions of the sample groups 
on work adaptation in the New Normal, The most were E-Commerce, Technology, 
Work From Home, and Data Analysis, respectively with a statistical significance at .05 
level. (2) Classification of differently personal factors  affected work attitudes that 
was not different. (3) Motivation factors affected work attitudes with a statistical 
significance at 0.05 level. (4) Maintenance factors affected work attitudes with a 
statistical significance at 0.05 level. (5) Work attitudes affected work adaptation in 
the New Normal with a statistical significance at 0.05 level. 
         
Keywords: Motivation Factors, Maintenance Factors, Attitude, Adaptation 
 

บทน า 
 

 ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยมีผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) และการ Disruption ของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น Platform Finance, 
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Platform e-Commerce, Platform Social เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีเหล่านี้ 
และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําให้ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจําท่ีไม่เหมือนเดิม 
โดยจะเปลี่ยนในหลายด้าน เช่น การทํางาน Work from Home, การเรียนออนไลน์, การใส่หน้ากาก
อนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม, การติดต่อสือสารออนไลน์, การหลีกเลี่ยงสังคมแออัด, การรักษา
ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา, การเข้าใจเทคโนโลยีท่ีเกิดใหม่, การใช้เทคโนโลยีในการทํางานแบบสมัยใหม่ 
ซึ่งเราจําเป็นต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เป็นการใช้ชีวิตแบบยุค New Normal เพ่ือท่ีจะให้เราทันโลก
สมัยใหม่ และมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพการงาน 
 การทํางานของยุค New Normal นั้น เป็นการทํางานท่ีไม่จําเป็นต้องทํางานท่ีออฟฟิศ 
ส่วนใหญ่การทํางานงานนั้นจะเป็นการทํางานท่ีบ้านหรืออาจจะเป็นสถานท่ี ท่ีเรานั้นรู้สึกอยากทํางาน 
โดยการทํางานนั้นเราจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อท่ีจะสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
 คน Generation Z ท่ีมีอายุระหว่าง (18-35 ปี) นั้น จําเป็นต้องปรับทัศคติโดยท่ีจะต้องมีความคิด
แบบ Growth Mindset ซึ่งในปัจจุบันยังมีคน Generation Z เป็นจํานวนมากท่ียังยึดติดกับความคิด
แบบ Fixed Mindset ซึ่งการท่ีมีความคิดแบบ Growth Mindset นั้น จะทําให้เราสามารถเรียนรู้
สิ่งต่างได้อย่างไม่ย่อท้อและสิ่งสําคัญอีกอย่างคือการท่ีคน Generation Z จะต้องมีทักษะต่าง ๆ  
ท่ีจําเป็นในการทํางานในยุค New Normal เช่น การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นทีม การศึกษา
เรื่องใหม่ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะหาโอกาสให้กับบริษัทได้มีช่องทางการทําเงินใหม่ ๆ การใช้ AI เข้ามาช่วย
เพื่อให้บริษัทนั้นลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนท่ีไม่จําเป็น ซึ่งยังมีอีกทักษะอีกมากมายท่ีคน Generation Z 
นั้นจะต้องปรับตัวและใช้มันให้คุ้นชินกับโลกในปัจจุบัน      

การศึกษาวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่า คนท่ีต้องทํางานในยุค New Normal มีการปรับตัวใน
การทํางานอย่างไรบ้างจากการโดน Disruption จากเทคโนโลยี และในการทํางานในองค์กรนั้น
แรงจูงใจส่งผลต่อทัศคติในการทํางานของคนภายในองค์กรมากน้อยแค่ไหน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาความเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีทํางานในกรุงเทพมหานครต่อการปรับตัวในการ
ทํางานในยุค New Normal 
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 2. เพ่ือศึกษาการจําแนกปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
 3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบจูงใจท่ีส่งผลต่อทัศคติในการทํางาน 
 4. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบค้ําจุนท่ีส่งผลต่อทัศคติในการทํางาน 
 5. เพื่อศึกษาทัศนคติในการทํางานท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal 
 

นิยามศัพท์ 
 

องค์ประกอบจูงใจ (motivation factors) เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรง
และเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเปูาหมาย  
ท่ีกําหนดไว้ (ตามทฤษฎีของ Herzberg อ้างถึงใน อนันต์ธนา สามพุ่มพวง, 2558, หน้า 21) ได้แก่ 
องค์ประกอบจูงใจ (motivation factors) และองค์ประกอบค้ําจุน (maintenance factors) หรือ
องค์ประกอบอนามัย (hygiene factors) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านลักษณะของงาน หมายถึง บริษัทมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนและให้งานท่ีมีความ 
ท้าทายตรงตามหน้าท่ีของพนักงานในแต่ระดับ  
 2. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง บริษัทให้งานท่ีมีความรับผิดชอบแก่พนักงาน และจะตรวจสอบ
งานของพนักงาน ท่ีพนักงานได้รับผิดชอบในส่วนนั้นแต่ทางบริษัทจะให้อิสระในการตัดสินใจของ
คนท่ีได้รับมอบหมาย              
 3. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือหมายถึงเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ามีความเชื่อใจในการ
ทํางานและเมื่อถ้าทํางานบรรลุเปูาหมายทุกคนในบริษัทจะยกย่อง   

4. ด้านความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การท่ีสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามท่ีได้รับ
คําสั่งและสามารถแก้ไขปัญหาของงานได้เป็นอย่างดีและสามารถท่ีจะทําให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น  
จะไม่เกิดในอนาคตอีก   

5. ด้านความก้าวหน้า หมายถึง บริษัทมีความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหน่งของพนักงานและ
มีเหตุผลในการเลื่อนตําแหน่งท่ีชัดเจน ท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
 องค์ประกอบค้ําจุน (maintenance factors) หรือองค์ประกอบอนามัย (hygiene factors) 
เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานและนําไปสู่ความพอใจในการทํางานอีกท้ังยังช่วยปูองกัน 
ให้บุคลากรไม่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่ชอบหรือไม่หย่อนประสิทธิภาพในการทํางาน (ตาม
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ทฤษฎีของ Herzberg อ้างถึงใน อนันต์ธนา สามพุ่มพวง, 2558, หน้า 21) ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ 
(motivation factors) และองค์ประกอบค้ําจุน (maintenance factors) หรือองค์ประกอบอนามัย 
(hygiene factors) สามารถแบ่งได้เป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านนโยบายการบริหาร หมายถึง บริษัทมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนและแจ้งให้ทุกคน 
ในองค์กรทราบ           

2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าบริษัททมีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา
ของพนักงานอย่างได้อย่างรวดเร็ว และยังฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคนรวมท้ังยังมอบหมาย
งานท่ีเสมอภาคให้กับพนักงาน  
 3. ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน หมายถึง พนักงานและหัวหน้าทํางานได้
อย่างเป็นกันเองและสามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และทุกคนพร้อมช่วยเหลือ
เมื่อพนักงานสักคนมีปัญหา   
 4. ด้านสถานะทางอาชีพหมายถึงการภูมิใจในหน้าท่ีการงานปฏิบัติอยู่และเป็นท่ียอมรับท้ังคน
ในบริษัท คนนอกบริษัท และครอบครัวกับญาติพี่น้อง     
 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง การท่ีบริษัทมีสถานที่ทํางานที่เหมาะสม  
มีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีพร้อมในการทํางานและมีความปลอดภัยในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงาน     
 6. ด้านความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง งานท่ีทําอยู่นั้นมีความมั่นคงในอนาคต และไม่ได้
มีความรู้สึกกลัวท่ีบริษัทไม่มีความเป็นธรรมในการให้ออกจากงานหรือเปลี่ยนตําแหน่งงานอย่าง  
ไม่เป็นธรรม    
 7. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง พนักงานได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมและสามารถ 
ท่ีจะลาหยุดได้ตามความจําเป็น และได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทท่ีบริษัทสามารถช่วยเหลือได้ 
 ทัศนคติ เป็นผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึง่ออกมาในทางประเมินค่า
อันอาจไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (สร้อยตระกูล (ตัวยานนท์) อรรถมานะ, 2541, 
หน้า 64)                    

1. องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง ความเชื่อความรู้ความคิดและความคิดเห็นท่ีต้องปรับตัว
ในการทํางานของคน Generation Z                        
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 2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือท่าทางท่ีดีไม่ดี 
ท่ีต้องปรับตัวในการทํางานของคน Generation Z   
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มหรือความพร้อมท่ีคนในองค์กรจะปฏิบัติ
ความพึงพอใจในการทํางาน   
 การปรับตัว ลักขณา สริวัฒน์ (2545) ได้ให้รายละเอียดในการปรับตัวไว้ว่าการปรับตัว หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลสร้างหรือขัดเกลาพฤติกรรมให้เข้ากับแบบแผนและไม่ทําให้เกิดผลเสียท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่นโดยท่ีมนุษย์มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีมีชีวิตอยู่การปรับตัวขึ้นอยู่ท่ีความสามารถ
ของแต่ละบุคคลท่ีจะหาทางทําในสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อตัวเองมากท่ีสุดอาจเป็นการปรับตัวเพื่อเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมหรือการปรับตัวให้เข้ากับเรื่องงานในขณะเดียวกันโดยมีการแบ่ง การปรับตัวเป็น  
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ       

1. ด้านเทคโนโลยี หมายถึง การปรับตัวของคน Generation Z โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กับบริษัทใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในการทํางาน
ระยะไกล รวมท้ังใช้เทคโนโลยีในการทํางานบ้างส่วนให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม                                   

2. ด้านการค้าออนไลน์ หมายถึง การปรับตัวของคน Generation Z ท่ีใช้ Platform e-Commerce 
ช่วยในการขายสินค้าหรือซื้อสินค้าต่างในบริษัท 

3. ด้านในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การปรับตัวของคน Generation Z ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยี หรือ AI ในการคํานวณ    

4. ด้านรองรับการ Work from Home หมายถึง การปรับตัวของคน Generation Z ในการ
ทํางานท่ีบ้านโดยมีประสิทธิภาพเท่ากับการทํางานในท่ีทํางาน                      

ยุค New Normal หมายถึง ยุคท่ีคน Generation Z ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทํางานสมัยใหม่ 
ซึ่งจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ และปรับตัวการใช้ชีวิตประจําวันกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)                             
 คน Generation Z หมายถึง คนท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี   
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ คนท่ีทํางานในเขตกรุงเทพมหานครคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรของคอแครน (Cochran) ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์  
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการปรับตัวในการทํางาน ในยุค 
New Normal และปัจจัยส่วนบุคคล องค์ประกอบจูงใจ และองค์ประกอบค้ําจุนท่ีส่งผลต่อทัศคติ 
ในการทํางาน และทัศนคติในการทํางาน ท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal  
 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยใช้พื้นท่ีศึกษา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลา 7 เดือน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ          
 คําว่าทัศนคติเป็นคําสมาสระหว่างคําว่าทัศนะ แปลว่า ความเห็นกับคําว่าคติ แปลว่า แบบอย่าง
หรือลักษณะตามความหมายท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ เมื่อนําท้ังสองคํา
มารวมกันจะได้ความหมายว่าความรู้สึกส่วนตัวท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2558) เมื่อทัศนคติเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกนึกคิดและมี
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ผลท่ีทําให้เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติและความพร้อมท่ีจะตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ดังนั้น ทัศนคติ
จึงสามารถทําให้เราทราบถึงแนวทางการตอบสนองของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบ
เชิงบวกและรูปแบบเชิงลบอีกท้ังยังมีผู้ท่ีได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้หลายท่าน ดังนี้  
 พงศ์ หรดาล (2540, หน้า 42) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกท่าทีความคิดเห็น
และพฤติกรรมของคนงาน ท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานผู้บริหารกลุ่มคนองค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ โดยการ
แสดงออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ      

สร้อยตระกูล (ตัวยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 64) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ผลผสมผสานระหว่าง ความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่าอันอาจไปในทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะก่อ ให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (อ้างถึงใน การุณย์ ศุภมิตรโยธิน และวารุณี หวัง, 2559) ให้ความหมาย 
ไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกและแนวโน้มของ
พฤติกรรมบุคคลท่ีมีผลต่อบุคคลสิ่งของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะ
ความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร       

องค์ประกอบทฤษฎีของทัศนคติ นักจิตวิทยา Kretch, Crutchfield and Pallachey (1962) 
และ Triandis (อ้างถึงใน แพรภัทร ยอดแก้ว, 2555) สนับสนุนการแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านทัศนคติและยังให้คํานิยามไว้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย  
 1. องค์ประกอบด้านปัญญา (the cognitive component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของ
บุคคลท่ีเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ัวไปท้ังท่ีชอบและไม่ชอบหากบุคคลท่ีมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งนั้นดี จริง 
ก็มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าหากรู้มาก่อนว่าไม่ดีก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้น   
 2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (the affective component) คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพและค่านิยม
ของแต่ละบุคคล   

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (the behavioural component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลหนึ่งต่อบุคคลหนึ่งหรือต่อสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านปัญญาอารมณ์ความรู้สึก  

ประเภทของทัศนคติ การแสดงออกทางทัศนคติจําแนกได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย ดังนี้ (ดารณี 
พานทอง, 2542) 
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1. ทัศนคติทางบวก (positive attitude) คือ การแสดงออกทางความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม
ในแนวทางท่ีดีชอบยอมรับและพอใจ   

2. ทัศนคติทางลบ (negative attitude) คือ การแสดงออกทางความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีไม่ชอบไม่พอใจไม่ดีและไม่ยอมรับ   

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือทัศนคติเฉย ๆ (neutral attitude) คือ ทัศนคติท่ีเป็น
กลางไม่แสดงออกทางความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในแนวทางใด อาจเกิดจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ หรือไม่มีแนวโน้มทัศนคติในด้านบวกหรือด้านลบนั้นอยู่เดิม   

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจมาจากคํากริยาในภาษาละตินว่า Movere Kidd (อ้างถึงใน กนกพร กระจ่างแสง 
และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า to move มีความหมายว่า 
เป็นสิ่งโน้มน้าวหรือชักนําบุคคล ให้เกิดการกระทําหรือปฏิบัติและคําว่าแรงจูงใจยังมีความหมาย
ด้านจิตวิทยา ซึ่งหมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง 
(โฉมนภา บุญธรรม, 2558, หน้า 80) แรงจูงใจจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของปัจเจกบุคคล เพราะเป็น
ตัวกระตุ้นและผลักดันให้บุคคลนั้น ๆ กระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมออกมา (เขมิกา กิตติพงศ์ , 
2558, หน้า 53) เพราะถ้าหากบุคคลนั้น ๆ มีแรงจูงใจท่ีดีแล้วย่อมส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ดําเนินงาน ดําเนินชีวิต แรงจูงใจในการทํางานจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งให้บุคลากรพยายามท่ีจะทํางาน
ให้มีความเจริญและก้าวหน้า รวมท้ังยังสามารถทําให้องค์กรบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ได้ อีกท้ัง ยังมี
ผู้ท่ีได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลายท่านดังนี้     
 บุศริน คุ้มเมือง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556, หน้า 523) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ 
คือ สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าท่ีทําให้บุคลากรเกิดการใช้พลังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อให้แสดงพฤติกรรม  
แสดงการกระทํากิจกรรมหรือภารกิจหน้าท่ีให้ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ตามท่ีต้องการ       

พิบูล ทีปะปาล (อ้างถึงใน เขมิกา กิตติพงศ์, 2558, หน้า 53) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ 
คือ แรงผลักดันภายในของบุคคลอันเกิดจากกลไกภายในร่างกาย ท่ีได้รับแรงกระตุ้นจนกลายเป็นเหตุ
จูงใจให้บุคคลนั้น แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีแนวทางมุ่งไปสู่เปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง    
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อรพินทร์ ชูชม (2555, หน้า 52) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ คือ แรงผลักดันหรือเงื่อนไข
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทํางานทิศทางหรือแนวทาง
ในการกระทําความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระทํา       

องค์ประกอบทฤษฎีของแรงจูงใจ ปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทํางานตามทฤษฎีของ Herzberg (อ้างถึงใน อนันต์ธนา สามพุ่มพวง, 
2558, หน้า 21) ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (motivation factors) และองค์ประกอบค้ําจุน (maintenance 
factors) หรือองค์ประกอบอนามัย (hygiene factors)   

องค์ประกอบจูงใจ (motivation factors) เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรง
และเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย  
ท่ีกําหนดไว้ประกอบด้วย  

1. ลักษณะของงาน (work Itself) หมายถึง ลักษณะงานท่ีน่าสนใจมีความท้าทายต้องอาศัย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์หรือเป็นงานท่ีมีลักษณะลงมือทําตั้งแต่ต้นจนจบเพียงคนเดียว  

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ 
งานท่ีท้าทายและมีอํานาจในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่โดยไม่มีการจับผิดตรวจสอบหรือควบคุม
อย่างใกล้ชิด                   

3. การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากคน
ในองค์กรอาจแสดงออกในรูปแบบคํายกย่องชมเชย การให้กําลังใจหรือการแสดงความยินดีท่ีทําให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ          

4. ความสําเร็จในการทํางาน (achievement) หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถทํางานได้
ประสบผลสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างดีสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานและรู้จักเรียนรู้ปูองกัน
ปัญหานั้น ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ๆ    

5. ความก้าวหน้า (advancement) หมายถึง การได้เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรมดูงาน       

องค์ประกอบค้ําจุน (maintenance factors) หรือองค์ประกอบอนามัย (hygiene factors) 
เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานและนําไปสู่ความพอใจในการทํางาน อีกท้ัง ยังช่วยปูองกัน
ให้บุคลากรไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความไม่ชอบหรือไม่หย่อนประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด้วย  

1. นโยบายการบริหาร (policy) หมายถึง การบริหารการจัดการการติดต่อสื่อสารขององค์กร 
ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นขั้นตอนและกฎระเบียบในการบริหารงาน ประกอบด้วยความชัดเจนและการชี้แจง
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นโยบายหรือเปูาหมายขององค์กร ความเหมาะสมของขั้นตอนหรือกระบวนการในการทํางาน รวมถึง
ความเหมาะสมของทรัพยากรองค์กร   

2. การปกครองบังคับบัญชา (supervision) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาท่ี
ประกอบด้วย ความเหมาะสมของการมอบหมายงาน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสอนหรือแนะนํางานความสามารถในการตัดสินใจ
และความยุติธรรม     

3. ความสัมพันธ์ของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน (interpersonal relations) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ประกอบด้วย กิริยาท่าทาง
การพูด การวางตัว ความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชา ความจริงใจตรงไปตรงมาในการให้คําปรึกษา
ในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว การให้ความร่วมมือ การให้คําปรึกษาและความเป็นกันเองของเพื่อน
ร่วมงานในการทํางานเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้  

4. สถานะทางอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นอาชีพท่ีสังคมยอมรับ เป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติและมีศักดิ์ศรี            

5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน (working conditions) หมายถึง ความเหมาะสมทางกายภาพ
ของสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น อากาศแสงสว่างขนาดพื้นที่ความเพียงพอและเหมาะสมของ
อุปกรณ์สํานักงานความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดสวยงามของสถานท่ีทํางาน ความปลอดภัย
ตลอดจนความเหมาะสมของปริมาณงาน      

6. ความมั่นคงในการทํางาน (job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคง 
ในการทํางานและความย่ังยืนของอาชีพยกตัวอย่าง เช่น ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน จํานวนเวลา
ทํางาน และวันลาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม    

7. เงินเดือนและสวัสดิการ (salary) หมายถึง ผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
ในทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบรวมถึงความเหมาะสมของสวัสดิการ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลาเงินช่วย ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยรักษา ค่าพยาบาลประกันสังคม เป็นต้น  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความปกติใหม่ (new normal) 

ความปกติใหม่เป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่ง
มากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมปฏิบัติอย่างเป็นปกติ ต้องเปลี่ยนแปลงไป
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รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการคําว่าความ
ปกติใหม่ถือกําเนิดขึ้นในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 (ค.ศ. 
2007-2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ทําให้การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิม
เคยถูกมองว่าผิดปกติ กลายมาเป็นสิ่งท่ีพบเห็นกันได้ท่ัวไป ส่วนความปกติใหม่ในบริบทสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงของโลก มีผู้คนเจ็บปุวยและล้มตายจํานวนมากมนุษย์จึงจําเป็นต้องปูองกันตนเอง
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อพร้อมกับความพยายาม
ฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจมีการปรับแนวคิดวิสัยทัศน์ การจัดการและพฤติกรรม ซึ่งสิ่ง
ใหม่เหล่านี้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในท่ีสุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทําให้เกิดความคุ้นชินและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน (สุภาภรณ์ พรหมบุตร, 2563) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
                   
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

องค์ประกอบค้ าจุน 

- ด้านนโยบายการบริหาร                                                  

- ด้านการปกครองบังคับบัญชา                                    

- ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้าและ 

  เพ่ือนร่วมงานองค์                                                         

- ด้านสถานะทางอาชีพ                                                

- ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน       

- ด้านความมั่นคงในการทํางาน                                                                                                      

- ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                                       
- อาย ุ                                           
- สถานภาพ                             
- ระดับการศึกษา                      
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน               
- อายุงาน 

ทัศนคติในการท างาน 

- ด้านปัญญา                                                        

- ด้านอารมณ์ ความรู้สึก                                                                         

- ด้านพฤติกรรม                                    
 

การปรับตัวท างานในยุค  
New Normal 

- ด้านเทคโนโลยี                                 
- ด้านการค้าออนไลน์                                           
- ด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูล                                   
- ด้านรองรับการ Work from  
  Home 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรกลาง 

องค์ประกอบจูงใจ 
- ด้านลักษณะของงาน 
- ด้านความรับผิดชอบ 
- ด้านการได้รับการยอมรับ 
  นับถือ 
- ด้านความสําเร็จ 
  ในการทํางาน 
- ด้านความก้าวหน้า 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการทํางานต่างกัน 
 2. องค์ประกอบจูงใจส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
 3. องค์ประกอบค้ําจุนส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
 4. ทัศนคติในการทํางานส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสํารวจกลุ่มตัวอย่างของคนทํางาน ท่ีมีการปรับตัวในการทํางานของคน Generation Z ในยุค 
New Normal เพื่อมุ่งค้นหาคําตอบเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน องค์ประกอบ
จูงใจ องค์ประกอบค้ําจุน ทัศนคติในการทํางาน และการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างท่ีทํางานในองค์การ
และมีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเป็นแบบออนไลน์ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีทํางานในองค์การและมีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี ในจังหวัด
กรงุเทพมหานคร คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ ±5 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตาม
ต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์        
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือมีดังนี้         
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหนังสือวารสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อนํามากําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถาม 
ท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนั้น นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
69 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

30 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งค่าท่ีได้ไม่ควรต่ํากว่า 
0.70 ซึ่งจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชํานิประศาสน์, 
2547) จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (alpha coefficient) ผลการคํานวณ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (alpha coefficient) ในภาพรวมเท่ากับ 0.941 เรียงตามลําดับ
กลุ่มตัวแปรคือองค์ประกอบจูงใจ เท่ากับ 0.728 องค์ประกอบค้ําจุน 0.936 ทัศนคติในการทํางาน
เท่ากับ 0.819 และการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal เท่ากับ 0.858 ดังนั้น แบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้จึงสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้จะทําการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ท่ีทํางานใน
องค์การ และมีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยใช้แบบสอบถามเอกสารออนไลน์ (google forms) 
และได้รับคืนเป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
แล้วผู้วิจัยจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 งานวิจัยนี้หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วจะทําการตรวจสอบเพื่อให้คะแนน
และทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน t test (เพศ) ในกรณี 2 กลุ่มท่ีพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี Least 
Significance Difference (LSD)        
 3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการทํางานต่างกัน 
 3.2 องค์ประกอบจูงใจส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
 3.3 องค์ประกอบค้ําจุนส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
 3.4 ทัศนคติในการทํางานส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal 
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ผลการวิจัย 
 

 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดป็นร้อยละ 74.00 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.00 อายุระหว่าง 24-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 21.00 อายุระหว่าง 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 และอายุมากกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
12.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 80.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ีระหว่าง 10,001-15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 43.00 และส่วนใหญ่จะมีอายุการทํางานระหว่าง 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.00   
 ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบจูงใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ-
จูงใจ อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากท่ีสุด (X = 4.00, 
SD = 0.61) รองลงมาคือด้านลักษณะของงาน (X = 3.99, SD = 0.46) ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน (X = 3.98, SD = 0.59) ด้านความรับผิดชอบ (X = 3.97, SD = 0.58) และด้านความก้าวหน้า (X

= 3.96, SD = 0.61) ตามลําดับ 
 ส่วนท่ี 3 องค์ประกอบค้ําจุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ-
ค้ําจุน อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญ ด้านสถานะทางอาชีพมากท่ีสุด (X = 4.50, SD = 0.46) 
รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (X = 4.11, SD = 0.54) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (
X = 4.07, SD = 0.54) ด้านการปกครองบังคับบัญชา สวัสดิการ (X = 4.07, SD = 0.52)  
ด้านนโยบายการบริหาร (X = 4.05, SD = 0.56) ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน (X = 
4.00, SD = 0.52) และด้านความมั่นคงในการทํางาน (X = 3.99, SD = 0.55) ตามลําดับ 
 ส่วนท่ี 4 ทัศนคติในการทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับทัศนคติ
ในการทํางานในระดับมาก โดยให้ความสําคัญ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก (X = 4.05, SD = 0.59) 
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม (X = 4.03, SD = 0.52) และด้านปัญญา (X = 4.03, SD = 0.54) 
ตามลําดับ     
 ส่วนท่ี 5 การปรับตัวทํางานในยุค New Normal พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการปรับตัวทํางานในยุค New Normal ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญด้านการค้า
ออนไลน์ (X = 3.98, SD = 0.70) รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี (X = 3.92, SD = 0.79) ด้านรองรับ
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การ Work from Home (X = 3.87, SD = 0.66) และด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูล (X = 3.49, 
SD = 0.95) ตามลําดับ       
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการทํางานต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันไม่ส่งส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน  
 สมมติฐานท่ี 2 องค์ประกอบจูงใจส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน    
 
ตาราง 1  
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการท างานต่างกัน 

องค์ประกอบจูงใจ B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.659 0.376  4.410 0.000 
ด้านความก้าวหน้า 
(x1) 

0.260 0.104 0.326 2.505 0.014 

F Value =10.277       Adjusted R2 = 0.319       Durbin-Watson = 1.850 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                                                     
 
 จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 ̂ = 1.659 + 0.260x1 
 จากตาราง 1 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการทดสอบค่า F Value เท่ากับ 10.277 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 1.850 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.319 แสดงว่า องค์ประกอบ 
จูงใจสามารถอธิบายความผันแปรของทัศนคติในการทํางานได้ร้อยละ 31.9 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test 
ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร ได้แก ่ด้านความก้าวหน้า ส่งผลต่อทัศนคติ 
ในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05      
 สมมติฐานท่ี 3 องค์ประกอบค้ําจุนส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน    
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ตาราง 2  
ผลการทดสอบสมมติฐาน องค์ประกอบค้ าจุนส่งผลต่อทัศนคติในการท างาน 

องค์ประกอบค้ําจุน B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.089 0.474  2.299 0.023 
ด้านนโยบายการบริหาร (x1)                            0.178 0.077 0.206 2.305 0.023 
ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงาน (x2) 0.200 0.076 0.216 2.606 0.010 
ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
(x3) 0.269 0.089 0.304 3.014 0.003 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
(x4) 0.321 0.094 0.361 3.382 0.001 
F Value =14.006     Adjusted R2 = 0.479     Durbin-Watson = 2.283 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
 
 จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ได้ ดังนี้  

 ̂ = 1.089 + 0.178x1 + 0.200x2 + 0.269x3 + 0.321x4 
  

จากตาราง 2 การทดสอบสมมติฐานพบว่าผลการทดสอบค่า F Value เท่ากับ 14.006 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 2.283 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.479 แสดงว่า องค์ประกอบ
ค้ําจุนสามารถอธิบายความผันแปรของทัศนคติในการทํางานได้ร้อยละ 47.9 การทดสอบค่าด้วยสถิติ 
t test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความ 
สัมพันธ์ของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานองค์ ด้านความมั่นคงในการทํางาน และด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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สมมติฐานท่ี 4 ทัศนคติในการทํางานส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New Normal 
 
ตาราง 3  
ผลการทดสอบสมมติฐาน ทัศนคติในการท างานส่งผลต่อการปรับตัวในการท างานในยุค New Normal 

ทัศนคติใน 
การทํางาน 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.166 0.380  3.066 0.002 
ด้านปัญญา (x1) 0.338 0.121 0.335 2.784 0.006 
ด้านพฤติกรรม (x2)  0.248 0.120 0.240 2.052 0.042 
F Value =16.989     Adjusted R2 = 0.326     Durbin-Watson = 1.607 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05               

จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 ̂ = 1.166 + 0.338 x1 + 0.248 x2 
 
จากตาราง 3 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F-Value เท่ากับ 16.989 

แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 1.607 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระ
ต่อกันค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.326 แสดงว่า ทัศนคติ
ในการทํางานสามารถอธิบายความผันแปรของการปรับตัวทํางานในยุค New Normal ได้ร้อยละ 
32.6 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ได้แก่ 
ด้านปัญญา และด้านพฤติกรรมส่งผลต่อ การปรับตัวทํางานในยุค New Normal อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่อง 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ไม่ได้ส่งผลต่อทัศนคติ 
ในการทํางาน  
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2. องค์ประกอบจูงใจ พบว่า ด้านความก้าวหน้า ส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05 เนื่องจากองค์ประกอบจูงใจนั้น เป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลตรงกับงานท่ีทําและทําให้
เกิดความพึงพอใจและทัศนคติในตัว ผลวิจัยบางส่วนสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัตร 
เป็งวันปลูก (2560) เรื่อง ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของข้าราชการทหาร
ประจํา สังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 

3. องค์ประกอบค้ําจุน พบว่า ด้านนโยบายการบริหาร ส่งผลต่อทัศนคติในการทํางานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานองค์ ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
และด้านเงินเดือนและสวัสดิการตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เนื่องจากองค์ประกอบ 
ค้ําจุน เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยปูองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไม่ชอบงานหรือ
หย่อนประสิทธิภาพลงซึ่งจะส่งผลทางอ้อมในความพึงพอใจและทัศนคติในการทํางาน ผลวิจัยบางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ทคอนสตรัคชั่น
จํากัด    

4. ทัศนคติในการทํางาน พบว่า ด้านปัญญา ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานในยุค New 
Normal มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เนื่องจากทัศนคติใน
การทํางานเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นและเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับทุก ๆ องค์การ ท่ีอยู่ในโลกของ
ดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลวิจัยบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงชัย ทองมา 
เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง: องค์การในยุคโลกาภิวัตน์จาก
การศึกษาพบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญมาก
สําหรับองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ามกลางการแข่งขันสูง และองค์การมีความต้องการ
ขับเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ ให้อยู่รอด เจริญเติบโต และดําเนินกิจการต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน 
เพื่อท่ีจะนําองค์การไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาองค์การในยุคความปกติใหม่ (ธงชัย ทองมา, 
2558)   
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบจูงใจ จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบจูงใจส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับด้านความก้าวหน้ามากท่ีสุด ดังนั้น องค์การในปัจจุบันควรจะมี 
เกณฑ์ในการเลื่อนตําแหน่งของคนในองค์การให้ชัดเจนและควรจะมีรางวัลในการตอบแทนในการ
เล่ือนตําแหน่ง     

2. องค์ประกอบค้ําจุน จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบค้ําจุนส่งผลต่อทัศนคติในการทํางาน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ ด้านนโยบายการบริหารมากท่ีสุด ดังนั้น องค์การในปัจจุบันควร
จะมีนโยบายการบริหารท่ีมีคุณภาพและกระตุ้นให้คนในองค์การนั้นมีความตั้งใจในการทํางาน 

3. ทัศนคติในการทํางานจากการศึกษาพบว่า ทัศนคติในการทํางานส่งผลต่อการปรับตัวใน
การทํางานในยุค New Normal ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับด้านปัญญามากท่ีสุด ดังนั้น 
องค์การในปัจจุบันควรจะให้คนในองค์การมีความเข้าใจหน้าท่ีการทํางานท่ีชัดเจน และเข้าใจ
ลําดับขั้นตอนงานขององค์การเป็นอย่างดี  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามเชิงลึกหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมในพื้นท่ีสํารวจในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบผลวิจัยในลักษณะของ
การอธิบายด้วยเหตุและผลของการศึกษาในประเด็นนั้น ๆ อย่างชัดเจน    

2. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยเพื่อสํารวจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน  
จะให้ผลการศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
76 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เอกสารอ้างอิง 
 

กนกพร กระจ่างแสง. (2560). อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและการสนับสนุนจากองค์กรท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครธน. 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธนบุรี. 

กมลพร กัลยาณมิตร. (2564). การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่. 
วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

กมลพร กัลยาณมิตร. (2564). ทักษะจ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคตยุคหลังโควิด-19.  
วิทยานิพนธร์ัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

การุณย์ ศุภมิตรโยธิน. (2559). คุณค่าของเรือนโคราชในทัศนคติของผู้อยู่อาศัย. ดุษฎีนิพนธ์-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

เขมิกา กิตติพงศ์. (2558). ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

โฉมนภา บุญธรรม. (2558). ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทแบรนด์ (1835) จ ากัด.  
วิทยานิพนธศ์ึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาลัยรามคําแหง. 

ชลิดา ลิ้นจี่. (2564). การบริหารการจัดการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

ณรงค์ ใจเที่ยง. (2563). การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานยุค New normal ของ
เทศบาลต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์แพทยศาสตร-
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ณัฐวัตร เป็งวันปลูก. (2560). เร่ืองปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต, มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

ธงชัย ทองมา. (2558). การบริหารจัดการความเส่ียงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง: องค์การ 
ในยุคโลกาภิวัฒน์. ดุษฎีนิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาลัยศิลปากร. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
77 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

บุศริน คุ้มเมือง. (2556). อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการรับรู้บรรยากาศขององค์กร 
ท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการให้บริการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ปรัชญาองค์กร
ของพนักงาน กลุ่มธุรกิจเฟรนไชส์. วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปัญญาพร ฐิติพงศ์. (2558). แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท
ก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ทคอนสตรัคชั่นจ ากัด. วิทยานิพนธ์-
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาลัยศิลปากร. 

ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์. (2557). แนวคิดการปรับตัวการท างานของพนักงานใหม่ในองค์กร. 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

พงศ์ หรดาล. (2557). ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของ 
ศาลยุติธรรม. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก. 

พรรัตน์ แสดงหาญ. (2563). การปรับตัวในการท างานท่ีบ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ในช่วงวิกฤตโควิด-19. วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย-
บูรพา. 

ดารณี พานทอง. (2546). ทฤษฎีการจูงใจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พีสสลัลฌ์ ธํารงศ์วรกุล และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). การสร้างเสริมทัศนคติการท างานของ

เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุประจ าสถานสงเคราะห์คนชรา. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). ทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 24, วันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ลักขณา สริวัฒน์. (2545). สุขวิทยาจิตและการปรับตัว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วราภรณ์ หมูสมตน. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการท างานของ

พนักงานโดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ศรันถ์ ย่ีหลั่นสุวรรณ. (2558). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโนม้พฤติกรรมท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
facebook. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
78 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สุภาภรณ์ พรหมบุตร. (2563). New normal กับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง. ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 
2564, จาก https://dsp.dip.go.th/th/category/2017-11-27-08-04-02/2020-06-
29-14-39-49 

อนันต์ธนา สามพุ่มพวง. (2558). แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัด-
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมสุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาลัยศิลปากร. 

อัครายุตม์ กาญจนเสถียร. (2562). ทัศนคติแรงจูงใจและบรรยากาศในการท างานท่ีมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัยแอลโชค-
ไทยเซอร์วิสเซสจ ากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
ราชมงคลธัญบุรี. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
79 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความผูกพันองค์กร  
กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  
The Relationship Between Compensation Satisfaction and  
Employee Engagement A Case Study: Local Government  

Organizations in Nakhon Sri Thammarat Province 
 

ปทุมพร ช่วยชิด1  สนิทนุช นิยมศิลป์2 

Patumporn Chuaychit นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง; 
Graduate students of the Master of Business Administration program, Faculty of Business Administration, 

Ramkhamheang University Email: patumporn2529chuay@gmail.com1 Snitnuth Niyomsin  
อาจารย์ประจํา คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง; Lecturer, Faculty of Business  

Administration, Ramkhamheang University Email: snitnuth.n@rumail.ru.ac.th2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีมี
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ระดับสายงานอยู่ในระดับสายงานวิชาการ มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,000-25,000 บาทต่อเดือน  
มีอายุราชการระหว่าง 11-15 ป ีผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยพนักงานมีความความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงานมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหุพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนสามารถอธิบายความผูกพัน
ของพนักงานได้ร้อยละ 74.10 ซึ่งความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อม

มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมากท่ีสุด (β = 0.592, p < .001) ตามด้วยความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อมและท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านตัวงานซึ่งท้ังสองด้านนี้มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันของพนักงานเท่ากัน (β = 0.269, p < .05 และ p < .001 ตามลําดับ) มีเพียงความ
พึงพอใจในค่าตอบแทนด้านตัวเงินทางตรงเท่านั้นท่ีไม่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ค่าตอบแทน, ความผูกพันองค์กร  
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ABSTRACT  
 

This research aimed to investigate the influence of compensation satisfaction 
on employee engagement in the local government organizations in Nakhon Si 
Thammarat province. Is was found that the most participants were 41 to 50-year-
old female. Most held a bachelor degree with average income between 15,000 to 
25,000 Baht and a tenure of 11 to 15 years.  
 Results showed participants were highly satisfied with overall compensation 
and most satisfied with non-financial compensation (the job). Regression analysis 
showed compensation satisfaction explained 74.10 % of the variance in employee 
engagement. Satisfaction in environment was found to have the greatest impact 

on employee engagement (β = 0.592, p < .001), followed by satisfaction in indirect 

financial compensation and the job itself having an equal impact (β = 0.269, p < .05 
และ p < .001 accordingly). Only satisfaction in direct-financial compensation was 
not found to have influence on employee engagement. 
 
Keywords: Compensation, Satisfaction, Employee Engagement  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท้ังท่ีเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของบุคคลกรภายใน
องค์กรท้ังสิ้น เพ่ือให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้ แต่การท่ีจะทําอย่างไรให้
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรสามารถที่จะทํางานและร่วมกันดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้องค์กรประสบ 
ความสําเร็จและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นและคงอยู่กับบุคคลากรภายในองค์กร สิ่งท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นจากผลการทํางานคือ “ค่าตอบแทน” ค่าตอบแทนถือเป็น
สิ่งสําคัญในการกําหนดไลฟ์สไตล์ ชีวิตความเป็นอยู่ สถานภาพทางสังคม อิทธิพล และขวัญกําลังใจใน
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การทํางาน การบริหารค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายและมีความ
เป็นธรรมต่อตัวพนักงาน เพ่ือนําไปสู่การทํางานร่วมกันในองค์กรระยะยาวต่อไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้บริหารจะเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการ หากบุคคลากรมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท้ังทางตรง
และทางอ้อมในระดับต่ํา ซึ่งในทางปฏิบัติอาจสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้โดยไม่เกินอัตราตาม
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แต่ด้วยนโยบายของผู้บริหารในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บุคคลากรต่ําไปก็จะส่งผลต่อความรู้สึกต่อองค์กรในทิศทางท่ีต่ําลง รวมถึงค่าตอบแทนไม่เป็นตัวเงิน 
ในการบริหารเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและงานอื่น ความก้าวหน้า การจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
บุคลากรแต่ละคน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน หากบุคลากรเห็น
ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนท่ีไม่ธรรม จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกด้านลบ 
ส่งผลต่อขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรในระยะยาว เนื่องจาก ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนี้ 
มีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานโดยรวม และการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงาน (Dalal 
et al., 2012) และการบริหารค่าตอบแทนก็เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กร 
การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อความผูกพันองค์กร
ของพนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองค์กรสามารถนํา
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
และประสิทธิผลขององค์กรในระยะยาวอีกด้วย 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 
 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความผูกพัน
องค์กร โดยตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง (2) ค่าตอบแทนท่ี
เป็นตัวเงินทางอ้อม (3) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงาน (4) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้าน
สภาพแวดล้อม และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กร 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนท้ังสิ้น 588 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตร  
Yamane ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 238 คน    
 ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ค่าตอบแทน  
 Mondy (2008) ได้ให้ความหมายของค่าตอบแทนจากการทํางาน (compensation) ไว้ว่า 
ค่าตอบแทนจากการทํางาน หมายถึง ทุก ๆ  รูปแบบของผลตอบแทนด้านการเงิน บริการ หรือผลประโยชน์
ต่าง ๆ ท่ีพนักงานได้รับ เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนโดยการแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น  
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเงินให้แก่บุคลากร แบ่งเป็น  
2 ลักษณะย่อย ได้แก่ 
 1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง เป็นค่าตอบแทนหรือรางวัลท่ีมีฐานการจ่ายจาก
การทํางานของบุคลากร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนหลัก คือ เงินเดือนหรือค่าจ้าง และค่าตอบแทนจูงใจ 
เป็นค่าจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนโดยตรง คือ โบนัส ค่านายหน้า 
เงินรางวัลจงูใจ เป็นต้น 
 1.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม เป็นสิ่งท่ีบุคลากรได้รับ นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ท่ีเป็นตัวเงินโดยตรง เป็นค่าตอบแทนทางอ้อมท่ีพนักงานได้รับซึ่งสามารถจับต้องได้ โดยรวมเรียกว่า 
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ผลประโยชน์เกื้อกูล หรือค่าตอบแทนเสริม เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม สวัสดิการการศึกษาบุตร และบํานาญตอนเกษียณ เป็นต้น  
 2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน หมายถึง สิทธิประโยชน์หรือบริการต่าง ๆ ท่ีองค์การ นายจ้าง
จัดให้แก่บุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานและทําให้ลูกจ้างเกิดความรู้สึกท่ีดี มีความ
พึงพอใจท่ีได้รับจากการทํางานในองค์การหรือกิจการของนายจ้าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะย่อย ได้แก่ 
 2.1 ตัวงาน เป็นลักษณะของงานท่ีส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของบุคลากร เช่น 
ความน่าสนใจของงาน ความท้าทาย ความรับผิดชอบ อํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงาน ความรู้สึกท่ี
มีอิสระในการตัดสินใจ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง ความก้าวหน้าในสายงาน การได้รับการยกย่อง
ยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน เป็นต้น 
 2.2 สภาพแวดล้อมของงาน เป็นบรรยากาศในการทํางาน สิ่งรอบในตัวในขณะทํางาน 
เช่น นโยบายค่าตอบแทน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อนร่วมงานหรือสังคมท่ีดี คุณภาพชีวิตในการทํางานดี วัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน สภาพแวดล้อม 
ในการทํางานท่ีดี มีสุขภาพอนามัยและปลอดภัย เวลาทํางานท่ียืดหยุ่นและการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ 
 
ความผูกพันต่อองค์กร  
 ความผูกพันต่อองค์กร (employee engagement) หมายถึง ความพึงพอใจในงานและ
การมีส่วนร่วมอย่างแรงกล้าของพนักงาน (Harter et al., 2002) อย่างไรก็ดี นักวิจัยหลายท่านได้ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีลักษณะแตกต่างกันไป จากการทบทวนวรรณกรรมของ 
Kular et al. (2008) ท่ีได้พูดถึงการใช้ทฤษฎี Social Exchange Theory (Social Exchange 
Theory--SET) มาเป็นพื้นฐานเพื่ออธิบายถึงระดับความผูกพันของบุคคลต่อตัวงานและองค์กรว่า 
บุคคลจะรู้สึกถึงพันธะผูกพัน ในการอุทิศตนทั้งทางด้านปัญญา อารมณ์ และกายภาพ ตามบทบาท
หน้าท่ีของตนให้กับองค์กร เพื่อเป็นการตอบแทนต่อทรัพยากรท่ีองค์กรได้จัดหามาให้เหมาะสม ดังนั้น 
หากองค์กรไม่ให้ทรัพยากรท่ีเพียงพอแล้ว บุคคลอาจลดความทุ่มเทต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนได้ 
กล่าวคือ ความทุ่มเทต่อบทบาทนี้ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรท่ีบุคคลได้จากองค์กร  
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อิทธิพลของค่าตอบแทนต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ค่าตอบแทนรวมถึงทุกสิ่งท่ีพนักงานได้รับจากองค์กรเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน เมื่อมองค่าตอบแทนได้ดังนี้แล้ว จะเห็นว่าค่าตอบแทนมีมากมาย
หลายหลากรูปแบบ หลายผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน 
สภาพแวดล้อมท่ีดีสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน และส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานได้ 
(Setiyani et al., 2019) ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานต่อเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็ส่งผลในทางลบต่อความผูกพันของพนักงานเช่นกัน  
(Rasool et al., 2021) นอกจากสภาพแวดล้อมแล้ว ระบบการประเมิน ค่าจ้างและสวัสดิการ นโยบาย 
ลักษณะของงาน ล้วนต่างมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ต่อความผูกพันท้ังนั้น (Chandani et al., 2016) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

            ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 H1: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรงมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 H2: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 H3: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
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 H4: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาล และสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวนท้ังสิ้น 588 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตร Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 238 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบด้วย (1) ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความพึงพอใจในค่าตอบแทน 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่พอใจเลย 
2 หมายถึง พอใจ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 4 หมายถึง พอใจมาก และ 5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
(3) ความผูกพันต่อองค์กร โดยปรับมาจาก Q12 ของ Gallup (Harter et al., 2002) โดยใช้การวัด
แบบ Likert-type 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง 
เห็นด้วยปานกลาง 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ ด้วยการนําแบบสอบถามไปทดลอง (pretesting) 
กับกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจและขอความคิดเห็น
จากการทําแบบสอบถามโดยกลุ่มผู้ตอบจากการทํา Pretesting สามารถตอบแบบสอบถามได้
ครบถ้วนและเข้าใจวิธีการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามนําร่อง (pilot testing) 
เพื่อทดลองก่อนแจกจริงกับกลุ่มตัวอย่างอีก 30 ราย โดยผลตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร 
ซึ่งเป็นตัวแปรสะท้อน (reflective variable) เพียงตัวเดียว ได้ค่าความสอดคล้องภายในเท่ากับ 
0.893    
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม (1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ (2) วิเคราะห์ความพึงพอใจในค่าตอบแทน  
และความผูกพันต่อองค์กรโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์-
การถดถอยแบบพหุ เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อความผูกพันองค์กร 
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ผลการวิจัย 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.3 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.6 ระดับสายงานอยู่ในระดับ
สายงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 44.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาทต่อเดือน  
อายุราชการระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 
 
ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ความพึงพอใจ M SD ระดับ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง 3.52 1.17 พอใจมาก 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม 3.60 1.10 พอใจมาก 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงาน 3.83 0.88 พอใจมาก 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อม 3.86 0.89 พอใจมาก 

รวมทุกด้าน 3.68 1.01 พอใจมาก 
  
 จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก (M = 3.68, SD = 1.01) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงานมากท่ีสุด 
(M = 3.83, SD = 0.88) ถัดมาคือความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อม 
(M = 3.86, SD = 0.89) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม (M = 3.60, SD = 1.10) และท้ายสุด
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง (M = 3.52, SD = 1.17) ตามลําดับ 
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ตาราง 2   
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อความผูกพันองค์กร 

ตัวแปรพยากรณ์ B SE(B) Beta t Sig. 

(Constant) 0.027 0.082  0.332 0.741 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ทางตรง -0.145 
 

0.126 -0.136 -1.142 0.257 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ทางอ้อม 0.316 
 

0.146 0.269 2.163 0.034* 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน

ด้านงาน 0.273 
 

0.72 0.269 3.799 0.000* 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน

ด้านสภาพแวดล้อม 0.593 
 

0.91 0.592 6.478 0.000* 

R2 = 0.741       Adjusted R 2 = 0.725 F = 47.093 Sig. = 0.000* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า มีเพียงความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านตัวเงินทางตรงท่ีไม่มีผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน โดยความพึงพอใจในค่าตอบแทนแทบทุกด้านมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน โดยสามารถอธิบายความผูกพันของพนักงานได้ร้อยละ 74.10 ซึ่งความ
พึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน

มากท่ีสุด (β = 0.592, p < .001) ตามด้วยความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม

และท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านตัวงานซึ่งท้ังสองด้านนี้มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานเท่ากัน  (β = 
0.269, p < .05 และ p < .001 ตามลําดับ) โดยท่ีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นจะทําให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ในระดับสายงานวิชาการ มีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 15,000-25,000 บาทต่อเดือน และมีอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี  มีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาก และมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดย
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินมีอิทธิพลอย่างมากต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
นโยบายและการบริหารจัดการขององค์กร และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานให้ความสําคัญกับการสนับสนุน
ให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงาน การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแก่พนักงาน การได้ทํางาน
ในหน้าท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง การได้รับยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานจากหัวหน้า และ
งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานในหน้าท่ี สอดคล้องกับแนวคิดผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์ ท่ีกล่าวว่า ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การได้รับการยกย่อง ความมั่นคงในงาน การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง (พิชชาภร จวงวาณิชย์, 2560)     
 นอกจากนี้ ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม การได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล สวัสดิการสิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน และ
สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ท่ีมีอย่างคุ้มค่าและครอบคลุมอย่างท่ัวถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็น 
ตัวเงินทางอ้อมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรเช่นเดียวกับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้าน
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี (2558) เรื่อง การศึกษาความ
ผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงาน 
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
89 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และความจงรักภักดีของพนักงาน ส่วนหนึ่งของผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการมีผล
เชิงบวกกับความจงรักภักดีของพนักงาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ และคณะ 
(2561) ท่ีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบความพึงพอใจค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจลาออก
ของข้าราชการตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
 ดังนั้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
จะเห็นได้ว่า พนักงานให้ความสําคัญกับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อม ค่าตอบแทนท่ี
ไม่เป็นตัวเงินด้านงาน และค่าตอบท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทน
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นตัวแปรท่ีมีความสําคัญท่ีส่งผลต่อความทุ่มเท ความตั้งใจ 
ในการทํางานของพนักงานเพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ในทางกลับกัน 
ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนหรือมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนในระดับต่ํา เช่น การ
ได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานในตําแหน่งหน้าท่ีมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีโดยตรงลดลง จนกลายเป็นแรง
กดดันท่ีทําให้ความผูกพันต่อองค์กรลดลงจนอาจต้องตัดสินใจในการย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งผลมาจากการบริหารงานด้านบุคคลของผู้บริหารท่ีไม่เท่าเทียมกันภายในองค์กร 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารค่าตอบแทนภายในองค์กร  
ท้ังท่ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานทุกคนพึงจะ
ได้รับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานต่าง ๆ เพราะจะทําให้
พนักงานรู้สึกว่า ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการทํางานมีความคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการ
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พื้นฐานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีความยุติธรรมเท่ียงตรง เกิดความรู้สึกรักและผูกพัน  
ต่อองค์กร 
 ขณะเดียวกัน องค์กรควรมีนโยบายการบริหารงานบุคคลอย่างเสมอภาค จัดให้มีกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงออกถึงศักยภาพในตัวบุคคล รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศในการทํางานร่วมกันของพนักงานทุกคน ทุกฝุาย ให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร  
ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ผลประโยชน์แก่พนักงานอย่างหนึ่ง การสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้น
ของพนักงานภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาวต่อไป 
 2. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ด้านงาน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินด้านสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กรท่ีเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเกิดขึ้นได้จากการท่ีพนักงานได้รับรู้จาก
ความรู้สึกทางจิตใจมากกว่าค่าของเงิน องค์กรจึงต้องให้ความสําคัญกับลักษณะของงาน เช่น 
ความน่าสนใจของงาน ความท้าทาย ความรับผิดชอบ อํานาจหน้าท่ีในการทํางาน ความรู้สึกท่ีมี
อิสระในการตัดสินใจ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง ความก้าวหน้าในสายงาน การได้รับการยกย่อง
ยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน และจะต้องให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น 
การมีเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาท่ีดี คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการทํางานท่ีเพียงพอ สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีสุขภาพอนามัยและปลอดภัย เวลาทํางาน
ท่ียืดหยุ่นและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ 
 ขณะเดียวกัน ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง จะไม่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรก็ตาม แต่ผู้บริหารก็จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เพื่อให้การได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เป็นไป
ตามขั้นการประเมินของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าทํางาน
ล่วงเวลาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน   
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มสูงขึ้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานภายใน
องค์กร เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับผู้บริหารในการวางแผนนโยบายการบริหารงานด้านบุคลากร  
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ด้านทรัพยากรให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการพื้นฐาน
ของพนักงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 (2) เปรียบเทียบประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 จํานวน 281 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.959 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t test, F test, 
One-way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(2) ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพแตกต่าง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน นอกจากนั้นข้าราชการศาลยุติธรรม
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ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานท่ีไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) แรงจูงใจ ด้านความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 นอกจากนั้นด้านความก้าวหน้า ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, ข้าราชการศาลยุติธรรม, สํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 6 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were as follows:  (1) to study motivations and 

work effectiveness of Judicial Service Officers under Office of the Court of Justice, 
Region VI (2) to compare work effectiveness of Judicial Service Officers under Office 
of the Court of Justice, Region VI by individual factors and (3) to study motivations 
affecting work effectiveness of Judicial Service Officers under Office of the Court of 
Justice, Region VI. The sample used in this research was 281 Judicial Service Officers 
under Office of the Court of Justice, Region VI using stratified sampling. The research 
tools were questionnaires. The tool’s reliability value was 0.959. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t test, 
F test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The results showed that: (1) motivations of Judicial Service Officers under 
Office of the Court of Justice, Region VI at highly level and work effectiveness of 
Judicial Service Officers under Office of the Court of Justice, Region VI at highly 
level (2) Judicial Service Officers under Office of the Court of Justice, Region VI by 
gender, age, education level, and status different work effectiveness different, then 
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Judicial Service Officers under Office of the Court of Justice, Region VI by operational 
experience different work effectiveness not different at the significance level of 
0.05 and (3) motivations by performance achievements, recognition, nature of 
work performed, and responsibilities affecting work effectiveness of Judicial 
Service Officers under Office of the Court of Justice, Region VI, then motivations 
by progress not affecting work effectiveness of Judicial Service Officers under 
Office of the Court of Justice, Region VI at the significance level of .05. 

 
Keywords: Motivations, Work Effectiveness, Judicial Service Officers, Office of the Court 
of Justice, Region VI 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาครัฐวิสาหกิจ ต่างต้องบริหารองค์การ
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง
มากขึ้นตลอดเวลา การท่ีองค์การจะบรรลุผลสําเร็จได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ 
การรู้จักทํางานเป็นทีมของบุคลากรท่ีอยู่ในองค์การนั้น เพราะการท่ีองค์การจะเจริญก้าวหน้า และ
อยู่รอดได้นั้น บุคลากรในองค์การจะต้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การท่ี
คนจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีความพึงพอใจ มีความเชื่อถือศรัทธาต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อ
องค์การ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน และนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ได้เป็นอย่างดี (ชานนท์ อภิชัยณรงค์, 2557) บุคลากรในองค์การต่างก็มีความต้องการพื้นฐานในระดับ
และรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้นําหรือผู้บริหารต้องให้ความสําคัญท่ีจะสร้างแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานในองค์การ เช่น การจัดสรรสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ระบบสวัสดิการ และการตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความ
พึงพอใจอันเนื่องมาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวแล้ว (สาธิต แก้วท้ิง, 
2560) ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีจะส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เพราะหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมมี
พฤติกรรมท่ีส่งผลให้องค์การบรรลุเปูาหมายตามท่ีกําหนดไว้ (วัชระ ส่งสีอ่อน, 2562) 

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 6 ปัญหาอันดับแรกคือผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเองท่ีไม่ได้ดําเนินการคัดสรรด้วยตนเองเหมือนอย่างเช่นหน่วยงานเอกชน แต่ต้องบริหาร
จัดการบุคลากรเหลา่นั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการโยกย้ายตําแหน่ง และสับเปลี่ยนตําแหน่งบ่อย 
ทําให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง การบรรจุและแต่งตั้งขาดการสอนงานและคู่มือในการปฏิบัติงาน 
อีกท้ังยังพบปัญหาจากการท่ีบุคลากร ในหน่วยงานขาดความเอาใจใส่ในงาน ทํางานให้เสร็จเท่านั้น 
ไม่คํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร ขาดความละเอียดรอบคอบ จึงทําให้เกิดความ
ผิดพลาดบ่อย ๆ เป็นผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหน่วยงาน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 และศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 
เพื่อนําข้อมูลท่ีได้รับไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6  

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก-
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 
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นิยามศัพท์ 
 

ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึง ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝุายตุลาการ (มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543) 

แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก -
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ตามทฤษฎีปัจจัยจูงใจของ Herzberg (1959) ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความก้าวหน้า 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ตามแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากงานวิจัย
ของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ประกอบด้วย ด้านปริมาณผลงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านความ
ทันเวลา และด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ได้กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีปัจจัยจูงใจของ Herzberg (1959) ประกอบด้วย 

ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า  

3. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 6 ตามแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากงานวิจัยของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) 
ประกอบด้วย ด้านปริมาณผลงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านความทันเวลา และด้านความคุ้มค่า 
ในการใช้ทรัพยากร  
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจํา

ภาค 6 จํานวน 942 คน (ศาลยุติธรรม, 2564) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม

ประจําภาค 6 จํานวนท้ังหมด 942 คน กําหนดขนาดโดยคํานวณหาค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 
5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 281 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
โดยเก็บข้อมูลออนไลน์ผ่านแบบสอบถาม 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาใช้ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 
 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การศึกษากําหนดขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ ศาลท่ีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 

นครสวรรค ์พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎีหนึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายในบรรดา
นักบริหาร Herzberg ได้สรุปว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น จะสัมพันธ์กับลักษณะ
ในเนื้องาน และสรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับเรื่องงานโดยตรง ซึ่งทําให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีความสุขจากการปฏิบัติงาน บุคคลจะถูกจูงใจให้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสําเร็จ ความสมหวังจากการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาและดําเนินงานต่าง ๆ ให้
บรรลุเปูาหมายของราชการและของตนเอง 
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2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคลากรขององค์การได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานจนเป็นท่ียอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับความรู้ความ 
สามารถ งานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ไม่น่าเบื่อหน่าย งานท่ีท้าทายจูงใจให้ปฏิบัติงานจนเกิด
สัมฤทธ์ิผลและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือตามกฎหมาย
กําหนดว่าได้รับมอบอํานาจในการพิจารณาสั่งการอย่างเต็มท่ีและการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีอิสระใน
การตัดสนิใจ  

5. ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หมายถึง การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น
ตําแหน่งให้สูงขึ้นไปตามความเหมาะสม 

เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559, หน้า 24) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
มีดังนี้ 

1. ด้านปริมาณผลงาน หมายถึง ความสามารถทํางานได้ตรงตามแผนงานท่ีกําหนด 
ความสามารถทํางานโดยใช้เวลาตามมาตรฐานท่ีกําหนด ความสามารถทํางานได้คุ้มค่ากับงบประมาณ 
และความสามารถทํางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีกําหนด 

2. ด้านคุณภาพของงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีมีความถูกต้องสําเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ มีคุณภาพดี และมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. ด้านความทันเวลา หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใช้เพื่อประหยัดเวลา การปฏิบัติงานท่ีลดการซ้ําซ้อนท่ีทําให้สิ้นเปลืองเวลา การปฏิบัติงานท่ีเสร็จ
ทันตามเวลาท่ีกําหนดเสมอ และการปฏิบัติงานท่ีมีปรับปรุงแก้ไขเพื่อประหยัดเวลา 

4. ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย 
การปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาท่ีกําหนดไว้ การปฏิบัติงานท่ีคุ้มค่ากับทรัพยากร
ท่ีใช้ และการปฏิบัติงานท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ได้แก่  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีปัจจัยจูงใจของ Herzberg (1959) ประกอบด้วย 

ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ตามแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากงานวิจัยของ 
เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ประกอบด้วย ด้านปริมาณผลงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านความทันเวลา 
และด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

1. เพศ   
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา   
4. สถานภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  1.  ด้านปริมาณผลงาน  
  2.  ด้านคุณภาพของงาน  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  3.  ด้านความทันเวลา  
1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  4.  ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
2. ด้านการยอมรับนับถือ   ที่มา: เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) 
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
4.  ด้านความรับผิดชอบ    
5.  ด้านความก้าวหน้า    
ที่มา: Herzberg (1959)   

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล 
ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 

จํานวน 942 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม

ประจําภาค 6 จํานวนท้ังหมด 942 คน กําหนดขนาดโดยคํานวณหาค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 
5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 281 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 แรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดังนี้ 
1. นําแบบสอบถามท่ีตรวจแก้เรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านท่ีมีความชํานาญทางด้าน

เคร่ืองมือในการวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามทําการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงข้อความ 
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ให้เหมาะสม พร้อมท้ังพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของรายการท่ีถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00  

2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน
ท่ีไม่ใช้ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 
ซึ่งมีค่าสูงเพียงพอท่ีจะใช้ในงานวิจัยได้  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t test, F test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
 

1. แรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก -
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6  

1.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน ให้ความสําคัญกับการมีความภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีท่านปฏิบัติ ด้านการยอมรับ 
นับถือ ให้ความสําคัญกับผลงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้า ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ให้ความ 
สําคัญกับความรู้สึกพอใจในลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ให้ความสําคัญกับความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ี และด้านความก้าวหน้า ให้ความสําคัญ
กับการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
และสัมมนา เป็นต้น (ดูตาราง 1) 

 
ตาราง 1  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 6  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน X  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 4.47 0.54 มากท่ีสุด 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 3.98 0.62 มาก 
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ตาราง 1 (ต่อ)    
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน X  SD ระดับความคิดเห็น 

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.03 0.61 มาก 
4. ด้านความรับผิดชอบ 3.99 0.60 มาก 
5. ด้านความก้าวหน้า 3.97 0.84 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.53 มาก 
 

1.2 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณผลงาน 
ให้ความสําคัญกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์เปูาหมายท่ีกําหนด ด้านคุณภาพของงาน 
ให้ความสําคัญกับการทํางานเสร็จด้วยเวลาท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ ด้านความทันเวลา ให้ความสําคัญ
กับผลการปฏิบัติงานของท่านสําเร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดเสมอ และด้านความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อผลงานท่ีได้รับเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุด  
(ดูตาราง 2) 

 
ตาราง 2  
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 6  

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน X  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านปริมาณผลงาน 3.86 0.68 มาก 
2. ด้านคุณภาพของงาน 4.20 0.65 มาก 
3. ด้านความทันเวลา 4.21 0.63 มากท่ีสุด 
4. ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 4.19 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.54 มาก 
 
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก-

ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด-
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่าง มีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้น ข้าราชการศาลยุติธรรม
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ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานท่ีไม่ต่างกัน (ดูตาราง 3) 

 
ตาราง 3  
การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกดัส านักศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 6 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t F Ratio Sig. 
เพศ 1.83 - 0.00* 
อายุ - 12.36 0.00* 
ระดับการศึกษา - 3.79 0.02* 
สถานภาพ - 27.40 0.00* 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน - 2.17 0.09 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 พบว่า ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นอกจากนั้นด้านความก้าวหน้า ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 สามารถเขียนสมการถดถอยได้ ดังนี้ (ดูตาราง 4 
ประกอบ) 

 Y = 0.15 + 0.22 (ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน) + 0.36 (การยอมรับนับถือ) + 0.27 
(ลักษณะของงานท่ี) + 0.14 (ความรับผิดชอบ)  

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
106 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตาราง 4  
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดส านัก 
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 

แรงจูงใจ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน t p   

B SE Beta   
ค่าคงท่ี (a)  0.15 0.11     
1.  ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  0.22 0.03 0.23 7.27 0.00* 
2.  ด้านการยอมรับนับถือ  0.36 0.03 0.41 12.09 0.00* 
3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 0.27 0.04 0.31 7.25 0.00* 
4. ด้านความรับผิดชอบ 0.14 0.04 0.16 3.34 0.00* 
5.  ด้านความก้าวหน้า  0.03 0.02 0.04 1.37 0.17 
R = 0.93 R2 = 0.86 Adjusted  

R2 = 0.85 
SEE = 0.21 F = 17.93 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

1. แรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก -
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6  

1.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการชักนําพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ความ
ต้องการของมนุษย์ เป็นภาวะกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีความกระตือรือร้นท่ีจะอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา โดยมีความสํานึกในหน้าท่ี ความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย (พูลศักดิ์ 
พุ่มวิเศษ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิม สุขเจริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
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ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.2 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน เป็นการใช้ทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตาม ให้ประสบผลสําเร็จโดยการ
ใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด และเมื่อมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีก็ถือว่ามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูง 
(สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต แก้วท้ิง (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยฝุายควบคุมจราจร ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก-
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด-
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 ท่ีมีเพศ อาย ุระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ในแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในลักษณะการทํางาน และความรับผิดชอบงานใน
หน้าท่ี ส่งผลให้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายแตกต่างกัน และ
เป็นสาเหตุที่ทําให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน (อุทัย หิรัญโต, 2558) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ส่งสีอ่อน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของอุทยานแห่งชาติในสังกัดสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรี-
ธรรมราช) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ 
และบุคลากรแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 พบว่า ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานท่ีรับมอบหมาย ได้สําเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามท่ี
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ผู้บังคับบัญชากําหนด และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ ด้านการยอมรับนับถือ 
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ยกย่องชมเชย เมื่อปฏิบัติงานสําเร็จตามเปูาหมาย ผู้บังคับบัญชา
เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และไว้วางใจมอบหมายงานให้ปฏิบัติอยู่เสมอ ด้านลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ ข้าราชการศาลยุติธรรมมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถท่ีมี 
และได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ อีกท้ังงานท่ีได้รับมอบหมายช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ และด้านความรับผิดชอบ ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จ
ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และข้าราชการศาลยุติธรรมรักษา
ระเบียบวินัย ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ส่งสีอ่อน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรของอุทยานแห่งชาติในสังกัดสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 
(นครศรีธรรมราช) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. จากผลการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณผลงาน ข้อท่ีมีความเห็นมากท่ีสุด 

ได้แก่ ปริมาณงานท่ีปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์เปูาหมายท่ีกําหนด ดังนั้น สํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 ควรวิเคราะห์แผนกําลังพลให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนด 

2. จากผลการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน ข้อท่ีมีความเห็นมากท่ีสุด 
ได้แก่ การทํางานเสร็จด้วยเวลาท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ ดังนั้น สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 
ควรส่งเสริมใหข้้าราชการในสังกัด ปฏิบัติงานให้เสร็จด้วยเวลาท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามเปูาหมายอย่างมีคุณภาพและตามเวลาที่กําหนด 
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3. จากผลการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านความทันเวลา ข้อท่ีมีความเห็นมากท่ีสุด 
ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของท่านสําเร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดเสมอ ดังนั้น สํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 ควรมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และ
ทําให้งานสําเร็จตามเปูาหมายได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

4. จากผลการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ข้อท่ีมีความเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อผลงานท่ีได้รับเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 
ควรส่งเสริมใหข้้าราชการในสังกัด ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานัก-
ศาลยุติธรรมประจําภาค 6 กับเขตพื้นท่ีอื่น 

2. ควรศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 6 โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพ่ิมเติมจากตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

3. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์
องค์กรท่ีส่งผลความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัด สตูล และ 
(3) เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) โดยใช้คําถามแบบ
ปลายปิดเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกหรือผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จํานวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ผูใ้ช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน การทดสอบปัจจัยภาพลักษณ์
องค์กร พบว่า ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล และด้านชื่อเสียงขององค์กร
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล อย่างมีนัยสําคัญ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
112 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทางสถิติ .05 ส่วนด้านการบริการและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล และการทดสอบปัจจัยบริหารความสัมพันธ์ 
พบว่า การขยายความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรัก 
ภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
ผลวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารความสัมพันธ์ท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
เสริมสร้างองค์กรให้มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจพร้อมท้ังรักษาสมาชิกให้อยู่ร่วมกับ
องค์กรอย่างยาวนานและยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์องค์กร, การบริหารความสัมพันธ์, ความจงรักภักดี, สหกรณ์ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were (1) to compare demographic factors;  
(2) to study the image of the organization that affects the loyalty of the service users 
of Ibnuauf Islamic Cooperative Limited, Satun province; and (3) to study the 
management relationships affecting loyalty of service users of Ibnuauf Islamic 
Cooperative Ltd., Satun province.  

This research was quantitative research used questionnaire and close ended 
questions to collect data from 400 people who are the sample population of service 
customers Ibnuauf Islamic Cooperative Ltd., Satun province. The data were analyzed 
by descriptive statistics, namely; frequency distribution, percentage, mean, and 
standard deviation. Besides, the relationship was analyzed by using a stepwise 
multiple regression coefficient test at the statistical significance level of .05 

The results showed that different demographic factors affecting the loyalty 
of the users of Ibnuauf Islamic Cooperative Ltd., Satun province were not different. 
The test of multiple regression coefficients for organizational image factors found 
that the organization’s identity interpersonal communication and the reputation of 
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the organization affects the loyalty of the service users of the Ibnuauf Islamic Cooperative 
Ltd., Satun province with a statistical significance of .05. Service and physical 
environment did not affect the loyalty of the service users of the Ibnuauf Islamic 
Cooperative Ltd., Satun province. The multiple regression coefficient test on relationship 
management factors found that the relationship extension relationship maintenance 
and relationship building affected the loyalty of the service users of Ibnuauf Islamic 
Cooperative Ltd., Satun province with statistical significance 0.05. The results of such 
research represent the importance of corporate image and relationship management 
that can be utilized for the benefit of the organization to find ways to improve 
and develop a management style. Strengthen the organization to be outstanding 
able to attract and retain members to stay with the organization for a long and 
sustainable period. 
 
Keywords: Corporate Image, Relationship Management, Loyalty, Cooperative 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สหกรณ์นับเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของไทย โดยมีการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลายเทียบเท่าภาคเอกชนและมีเงินทุนหมุนเวียน
จํานวนมหาศาล การดําเนินงานของสหกรณ์เกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ดังนั้น สมาชิก
จึงมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของสหกรณ์เป็นอย่างมาก และสหกรณ์ยังต้องการการสนับสนุนจาก
สมาชิกอย่างจริงจัง ปัจจุบันการดําเนินงานของสหกรณ์เริ่มมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกสหกรณ์มี
การปรับตัวเพื่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์องค์กร เป็นสิ่งท่ีมีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก
เพราะสังคมท่ีเป็นโลกาภิวัตน์ ข่าวสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรต่าง ๆ จะมีลักษณะ
เป็นสาธารณะมากขึ้น ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและบุคลากร จึงนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากในการ  
ท่ีจะทําให้องค์กรมีชื่อเสียง ได้รับความร่วมมือ เชื่อถือ ศรัทธาและทําให้ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ อารีวัลย์ เดชาดิลก (2557) 
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ด้วยการแข่งขันท่ีสูงขึ้นทําให้สหกรณ์ท่ีเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ต้องมีการปรับกลยุทธ์ 
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ตลอด นอกจากการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว 
การให้บริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าหรือสมาชิกก็เป็นสิ่งท่ีสหกรณ์ต้อง
คํานึงถึงมากขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขององค์กร การสร้างหรือการบริหารความสัมพันธ์ท่ีดี
กับลูกค้า ถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจบริการซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์ เนื่องจากการสร้างหรือ
การบริหารความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะรักษาสมาชิก
ให้อยู่กับสหกรณ์ได้มากขึ้น โดยมีแนวคิดที่ว่า การท่ีองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่
กับองค์กรได้มากขึ้นเพียงแค่ 5% จะทําให้องค์กรนั้น ได้รับผลกําไรระยะยาวเพิ่มขึ้นมากถึง 25-100% 
(ดิสพงศ์ พรชนกนาถ, 2546, หน้า 30)  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและการบริหาร
ความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี เพราะการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งท่ีดึงดูดและสร้าง
ความประทับใจให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ และการบริหารความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งท่ีทําให้สมาชิกเกิด
ความพึงพอใจและเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยทําการศึกษากับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จังหวัดสตูล ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการรักษาฐานลูกค้า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ท่ียั่งยืนและเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันต่อไป อีกท้ัง ยังเป็นแนวทางให้แก่สหกรณ์อิสลามรวมท้ังสหกรณ์อื่น ๆ นําไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์
อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ต่างกัน 
 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรท่ีส่งผลความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล 
 3. เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล 
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นิยามค าศัพท์ 
 

 1. สหกรณ์อิสลาม (Islamic Cooperative) คือ องค์การทางการเงินตามระบบอิสลามเพื่อ
เป็นช่องทางทางด้านการเงินสําหรับชาวไทยมุสลิม  
 2. ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล ความรู้สึก
นึกคิดท่ีมีต่อองค์กร อาจจะเป็นผลมากจากการได้ประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม
ท่ีบุคคลนั้นได้รับมา   
 3. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship management) หมายถึง กระบวนการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีนํามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 4. ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ (loyalty) หมายถึง ความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้งท่ีส่งผลให้
ผู้ใช้บริการเกิดการซื้อซ้ําในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ สิ่งท่ีตนเองสนใจ พึงพอใจอย่างเป็นประจํา  
 5. ผู้ใช้บริการ (customer) หมายถึง บุคคลท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด ซึ่งใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางสหกรณ์จะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ตาม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารความ 
สัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้ คือ  
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability 
sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (judgmental sampling) ซึ่งจะสุ่มแจกแบบสอบถาม
กับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสตูลและเป็นผู้ใช้บริการหรือสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จํานวน 400 คน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์  
Hanna and Wozniak (2001) และ Schiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค สอดคล้องกับงานของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปริญ ลักษิตานนท์ศุภร (2541) 
ได้ให้คําจํากัดความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ 
รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ ดังนั้น ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความแตกต่างกัน
ของกลุ่มบุคคลในด้านต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท้ังโดยตรงและ
โดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนั้น ๆ   

 
แนวคิดภาพลักษณ์องค์กร 

ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กรท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว การสร้างการรับรู้ท่ีดีต่อมุมมองต่าง ๆ ขององค์กรให้ออกสู่สาธารณะ ย่อมส่งผลลัพธ์ท่ีดี
ทําให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือจนได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนุนอย่างต่อเนื่อง Leblanc 
and Nguyen (2001) ได้แบ่งมิติของภาพลักษณ์องค์กรเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) เอกลักษณ์ขององค์กร 
(corporative Identity) หมายถึง ความเกี่ยวข้องกับรูปลักษณะต่าง ๆ ของบริษัทท่ีสังเกตได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งสามารถนํามาเป็นสิ่งเปรียบเทียบในแต่ละบริษัท (2) ชื่อเสียงขององค์กร (corporative 
reputation) การให้บริการจนกระท่ังได้รับชื่อเสียง มีกิตติศัพท์ท่ีสามารถรับประกันได้หรือมีการกระทํา
ท่ีคงท่ีตลอดเวลา (3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) คือ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดต่อระหว่างจุดประสงค์ของบริษัทเป็นภาพลักษณ์สู่ลูกค้าและยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจท่ีจะบริการอย่างมีคุณภาพ (4) การบริการ (service offering) คือ สิ่งท่ีถือว่าเป็นท้ัง
แกนหลักของเหตุผลท่ีว่าทําไมลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัทและสนับสนุนการบริการท่ีเพิ่มมูลค่า
ให้กับการบริการโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอ และ (5) การติดต่อระหว่างบุคคล (contact personnel) 
ต้องรู้ธรรมชาติของลูกค้าและให้บริการได้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยสื่อสารผ่าน
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พฤติกรรมและทัศนคติเป็นตัวบ่งชี้ของระดับคุณภาพการบริการของบริษัทท่ีจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ลูกค้า
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร  

 
แนวคิดการบริหารความสัมพันธ์ 

Kristin and Carol (2002, p. 15) ได้กล่าวว่า วิธีท่ีครบเคร่ืองสําหรับการสร้าง การรักษา 
และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Patterson (อ้างถึงใน พัชรินทร์ ประภากรธิติ, 
2550) ได้ให้ความหมายการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าว่า เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการวางแผนการตลาด 
เพ่ือเพิ่มจํานวนลูกค้าท่ีซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ เพื่อให้สนับสนุน
สินค้าหรือบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้กําหนด การบริหารความสัมพันธ์ท่ีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการวางแผนกําหนดกลยุทธ์
การบริการลูกค้าสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าท่ีเริ่มเดินเข้ามาใช้บริการขององค์กรในรูปแบบท่ีแตกต่างตาม
บริบทของลูกค้าแต่ละคนแต่ละกลุ่มตามความชอบและคุณค่าของสินค้า (2) การรักษาความสัมพันธ์ 
เป็นกุญแจสําคัญของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเดิมหรือลูกค้าเก่าให้อยู่กับองค์กร
อย่างยาวนานท่ีสุด (3) การขยายความสัมพันธ์ เป็นการมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจาก
การซื้อสินค้าหรือบริการตั้งแต่ครั้งแรก แล้วก็นําไปบอกต่อถึงประสบการณ์ท่ีประทับใจเกิดความ
พอใจกลับมาใช้บริการซ้ําและนํามาสู่การใช้บริการประเภทอื่น ๆ ดังนั้นแล้วเปูาหมายสําคัญของ
การบริการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อท่ีจะให้ลูกค้าหันมาสนใจในสินค้าหรือบริการ ตลอดจนทําให้
ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อองค์กร จะยิ่งทําให้การเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีง่ายยิ่งขึ้น  

 
แนวคิดความจงรักภักดี  

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความรู้สึกยึดมั่น ถือมั่น อย่างลึกซึ้งท่ีจะเกิดการซื้อ
ซ้ําหรืออุดหนุนสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์
ต่าง ๆ และความพยายามทางการตลาดท่ีจะทําให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้า (Kotler, 2003) 
ซึ่งสามารถนิยามความจงรักภักดีในเร่ืองของพฤติกรรมการซื้อ (Griffin อ้างถึงใน นพกร ศรีจํานงค์, 
2551, หน้า 44) ได้ดังนี้ (1) การซื้อซ้ําเป็นปกติ ลูกค้าพร้อมจะเสียสละเวลาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
หรือไม่ก็มองได้ว่า สินค้าหรือบริการนั้น อาจจะไม่ได้มีราคาท่ีต่ําท่ีสุดท่ีเราพอจะหาซื้อได้ (2) การซื้อ
ข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง การท่ีผู้ขายมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ ในสายผลิตของตน จะทําให้
เกิดความสนใจจากลูกค้าเดิม (3) การบอกต่อผู้อื่นถือได้ว่าเป็นอิทธิพลทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยการ
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ส่งข้อความท่ีรวดเร็วเป็นส่วนตัว มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก (4) ความเช่ือมั่น
ต่อผู้ให้บริการท่ีมากกว่าคู่แข่ง เพราะว่าการสูญเสียลูกค้าคนหนึ่งอาจหมายถึงการสูญเสียการขาย
ครั้งต่อไปต่อลูกค้ารายนั้น หรือการสูญเสียผลกําไรท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีอาจจะได้รับจากลูกค้า
รายนั้นไป ดังนั้น ความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นสิ่งท่ีสามารถทําให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยตรงหากลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

       ตัวแปรต้น (independent variable)         ตัวแปรตาม (dependent variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

6. อาชีพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และปริญ ลักษิตานนท์ศุภร, 2541) 

ภาพลักษณ์ของสหกรณ ์

1. ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร 

2. ด้านชื่อเสียงขององค์กร 

3. ด้านการบริการ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

5. ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล 

(Leblanc & Nguyen, 2001) 

การบริหารความสัมพันธ์ 

1. การสร้างความสัมพันธ ์

2. การรักษาความสัมพันธ์ 

3. การขยายความสัมพันธ์ 

(Patterson อ้างถึงใน พัชรินทร์ ประภากรธิติ, 2550) 

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์

อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล 

(Griffin อ้างถึงใน  

นพกร ศรีจํานง, 2551) 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 

 1. ผู้ใช้บริการท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์
อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ต่างกัน 
 2. ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จังหวัดสตูล  
 3. การบริหารความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล ซึ่งได้มาจากฐานข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด ปี 2563 
จํานวน 32,033 คน (สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด., 2564) และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
กําหนดให้เป็นผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ใช้การคํานวณ 
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (non-probability sampling) เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (judgmental sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจากการปรับปรุงแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในอดีตและพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ประกอบด้วย 
4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ (2) ข้อมูลภาพลักษณ์
องค์กร ประกอบด้วย ข้อคําถาม 18 ข้อ จากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ด้านชื่อเสียง
ขององค์กร ด้านการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านการติดต่อระหว่างบุคคลกร 
(Leblanc & Nguyen, 2001) (3) ข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อคําถาม 12 ข้อ 
จากปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการรักษาความสัมพันธ์และด้านการขยาย
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ความสัมพันธ์ (Patterson อ้างถึงใน พัชรินทร์ ประภากรธิติ, 2550) และ (4) ข้อมูลความจงรักภักดี
ประกอบไปด้วย ข้อคําถาม 8 ข้อ (Griffin อ้างถึงใน นพกร ศรีจํานง, 2551) โดยตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัยจากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาจํานวน 3 ท่าน พบว่า 
แต่ละข้อคําถามมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence--IOC) 
มากกว่า 0.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ด้วยวิธี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ค่ามากกว่า 0.7 ทุกด้าน (วิญชุตา  
สินแสงวัฒน,์ 2562) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การหา
ค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิง
อนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบทางสถิติ t test การทดสอบทางสถิติ F test (One-way ANOVA) 
ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 1 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
การทดสอบทางสถิติ t test และ F test (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
การสุ่มตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ได้ผลการทดสอบดังนี้  

1. ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ t test เท่ากับ 0.791 ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ F test เท่ากับ 0.633 ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ F test เท่ากับ 0.133 ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ F test เท่ากับ 0.555 ปฏิเสธสมมติฐาน 
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 5. ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ F test เท่ากับ 0.797 ปฏิเสธสมมติฐาน 
 6. ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล ไม่ต่างกัน ได้ค่าทดสอบทางสถิติ F test เท่ากับ 0.241 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทดสอบทางสถิติ Regression ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 2 
และสมมติฐานท่ี 3 คือ ภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดังนี้ 
(ดูตาราง 1 และตาราง 2) 

 
ตาราง 1  
ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด จังหวัดสตูล 

ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error β t Sig. 
(constant) 0.250 0.201  1.244 0.214 
ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร  0.356 0.061 0.296 5.796 0.000* 
ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล 0.304 0.049 0.297 6.194 0.000* 
ด้านชื่อเสียงขององค์กร 0.240 0.063 0.209 3.829 0.000* 
r = 0.694 R2= 0.482 SEest = 0.503     F = 122.641  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากผลการศึกษาในตาราง 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรท่ีเป็นตัวแปรพยากรณ์ความจงรัก 
ภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ประกอบด้วย ด้านเอกลักษณ์
ขององค์กร ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล และด้านชื่อเสียงขององค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.356, 0.304 และ 0.240 ตามลําดับ และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) เท่ากับ 0.296, 0.267 และ 0.209 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 
0.694 มีอํานาจในการพยากรณ์เท่ากับ 0.482 และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
(a) เท่ากับ 0.250 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ส่วนภาพลักษณ์
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องค์กรด้านการบริการและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล  

 
ตาราง 2  
การบริหารความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด 
จังหวัดสตูล 

ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error β t Sig. 
(constant) 0.985 0.143  6.872 0.000* 
1. การขยายความสัมพันธ์  0.281 0.063 0.296 4.471 0.000* 
2. การสร้างความสัมพันธ์ 0.276 0.054 0.277 5.121 0.000* 
3. การรักษาความสัมพันธ์ 0.220 0.063 0.226 3.505 0.001 
r = 0.736 R2= 0.541 SEest = 0.473     F = 155.639* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากผลการศึกษาในตาราง 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยการบริหารความสัมพันธ์ท่ีเป็นตัวแปรพยากรณ์
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ประกอบด้วย การขยาย
ความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการรักษาความสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใน
รูปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.281, 0.276 และ 0.220 ตามลําดับ และในรูปคะแนนมาตรฐาน

(β) เท่ากับ 0.296, 0.277 และ 0.226 ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 
0.736 มีอํานาจในการพยากรณ์เท่ากับ 0.541 และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
(a) เท่ากับ 0.985 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท้ัง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 

จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 
และประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.3  

 
ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร การบริการความสัมพันธ์ และความจงรักภักดี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรของสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล โดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale ใช้มาตรวัดประมาณค่า  
5 ระดับ ของ Likert Scale พบว่า มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 หากวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร
ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ของ
องค์กร และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ 4.25 ตามลําดับ ส่วน
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านการบริการ 
และด้านการติดต่อระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.09 และ 4.05 ตามลําดับ ในส่วนของ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 หากวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความ 
สัมพันธ์ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการรักษา
ความสัมพันธ์ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และด้านการขยายความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 
3.88 และ 3.87 ตามลําดับ ส่วนสุดท้ายผลของการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อความจงรัก 
ภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
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การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ราย 
พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพกับความจงรักภักดีต่อผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล ไม่มีความ 
แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความจงรักภักดีนั้นเป็นผลจากการได้รับบริการโดยตรง และจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งสหกรณ์ให้บริการเท่าเทียมกันทุกคนไม่ได้จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชลิตา เถาว์ชาลี (2559) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
Internet Banking และ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า 
เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการ Internet Banking และ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ไม่มีความแตกต่างกัน  

จากผลการศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล พบว่า ด้านเอกลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด เนื่องจากเอกลักษณ์ขององค์กรเป็น
ความเกี่ยวข้องกับรูปลักษณะต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ชื่อเสียงของบริษัท โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สี
ขององค์กรและการแต่งกายของพนักงาน ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถจดจําและสังเกตได้ง่าย 
อีกท้ัง ยังเป็นผู้นําในตลาดสถาบันการเงิน โดยสามารถเป็นตัวบ่งชี้ว่านั้นคือสิ่งควบคุมโดยองค์กร 
เพราะว่าภาพลักษณ์องค์กร คือ ความประทับใจท่ีเกิดขึ้นจากใจของลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีควบคุมโดยองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพศาล ฤทธิกุล (2559) ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ: กรณีศึกษา 
ธนาคารไอซีบีซีไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ด้านการใช้บริการซ้ําเป็นปกติ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
ในปัจจุบัน ท้ังโลโก้ธนาคารเป็นรูปตัว I โลโก้หน้าสมุดบัญชีเป็นดอกโบตั๋น รูปแบบการตกแต่งสาขา
แสดงถึงความเป็นจีน (concept Chinese) สีของธนาคาร คือ สีแดงเอกสารทุกชนิด ประกอบด้วย
อักษรภาษาไทยและภาษาจีนและเสื้อยูนิฟอร์มมีโลโก้ธนาคาร ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความจงรักภักดี
ในการเข้ามาใช้บริการซ้ํา ด้านชื่อเสียงขององค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์
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อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เนื่องจากการให้บริการมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการและมีการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ตามสโลแกน
ขององค์กร ฮาลาล มาตรฐาน โปร่งใส และผู้ใช้บริการมีการเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ัง
ได้รับชื่อเสียงกิตติศัพท์ท่ีสามารถรับประกันได้หรือมีการกระทําท่ีคงท่ีตลอดเวลา ชื่อเสียงจะสร้าง
ความน่าเชื่อถือและสามารถแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท่ีจะประเมิน
คุณภาพในการบริการได้ ตามแนวคิดของ Leblanc and Nguyen (2001) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อารีวัลย์ เดชาดิลก (2557) ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมี
ผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย พบว่า ด้านชื่อเสียงส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียงท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําให้ระดับความจงรัก 
ภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อด้านความตั้งใจซื้อ ความอ่อนไหวต่อราคาและพฤติกรรมด้านการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น และด้านการติดต่อระหว่างบุคคลส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์
อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เนื่องจากการติดต่อระหว่างบุคคล ต้องรู้ธรรมชาติของลูกค้า
และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยผ่าน
พฤติกรรมและทัศนคต ิเป็นตัวบ่งชี้ของระดับคุณภาพของการบริการขององค์กรท่ีจะเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตามแนวคิดของ Leblanc and Nguyen (2001) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า ภาพลักษณ์ด้าน
การติดต่อระหว่างบุคคล ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ส่วนด้านการบริการไม่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เนื่องจากการให้บริการ 
ยังทําให้สมาชิกรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน อาจมาจากการท่ีสมาชิกได้ใช้บริการจากสาขาต่าง ๆ 
แล้วเกิดการเปรียบเทียบถึงการให้บริการหรืออาจมาจากขั้นตอนของการให้บริการท่ียังไม่ได้เป็น
มาตราฐานเดียวกันของแต่ละสาขา เพราะการให้บริการเป็นเหตุผลท่ีว่าทําไมลูกค้าเลือกใช้บริการ 
ซึ่งการรอคอยหรือการบริการท่ีไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันจะทําให้เกิดผลเชิงลบและมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีต้องควบคุมอารมณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อารีวัลย ์เดชาดิลก (2557) พบว่า ภาพลักษณ์ด้านการให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าธนาคารออมสินโดยภาพลักษณ์ด้านการให้บริการท่ีเพิ่มขึ้น จะทําให้ระดับความจงรักภักดี
ด้านพฤติกรรมการบอกต่อเพิ่มขึ้นและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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เป็นสิ่งผู้ใช้บริการรับรู้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าใช้บริการและในขณะเข้าใช้บริการ อาจทําให้ผู้เข้าใช้บริการ
รู้สึกถึงความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยหรือความไม่เป็นส่วนตัวในการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทําเล
ท่ีตั้งของสหกรณ์ในบางสาขาท่ีให้บริการหรือแม้กระท้ังการจัดผังจุดให้บริการของขององค์กรใน
ส่วนฝุายต่าง ๆ รวมไปถึงบรรยากาศในองค์กรท่ียังไม่สามารถทําให้พนักงานขององค์กรเองเกิด
แรงจูงใจในการให้บริการอย่างเต็มท่ี สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรไปสู่
ลูกค้าได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภิสรา กิจเจริญ (2563) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์องค์กรต่อความภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ความภักดีต่อองค์กร ดังนั้น สตาร์บัคส์ควรให้ความสําคัญในการเลือกทําเลของสถานท่ีตั้งท่ีสามารถ
เข้าถึงและสังเกตได้ง่าย รวมถึงมีความปลอดภัยในการใช้บริการ อีกท้ังสถานท่ีต้องมีการออกแบบ
ให้มีพื้นท่ีใช้สอยและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณผู้ใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งนําไปสู่การบอกต่อและกลับมาใช้บริการซ้ําอย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรัก 
ภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล เนื่องจากการวางแผนกําหนด 
กลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มแรก โดยใช้แนวคิดการบริการลูกค้าสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีเริ่มเดินเข้ามาใช้
บริการขององค์กรในรูปแบบท่ีแตกต่างตามบริบทของผู้ใช้บริการแต่คนแต่ละกลุ่ม นําเสนอคุณค่าท่ี
ตรงตามความชอบหรือความต้องการของลูกค้าเปูาหมายแต่ละกลุ่มได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ณัฐญาดา ฉัตรขาว (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพการบริการ
ของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ปกครอง: กรณีของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งพบว่า สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ใช้บริการจะทําให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกผูกพัน มีทัศนคติท่ีดีต่อธุรกิจมีความประทับใจในการให้บริการ ก่อให้เกิดความภักดี
และกับมาใช้บริการนั้น รวมถึงจะต้องให้บริการโดยสร้างความเฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้าแต่ละบุคคล 
ด้านการรักษาความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จังหวัดสตูล เนื่องจากการเข้าใจในกลุ่มเปูาหมายท่ีเป็นสมาชิกขององค์กร สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้วยการส่งเสริมสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมพบปะกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
จนทําให้ผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น รับรู้ได้ถึงความใส่ใจ จนเกิดความผูกพันทางอารมณ์
และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรท่ีใช้บริการในท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศอร อินทวงศ์ 
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(2554) ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า
ในระดับดีมาก ด้านธนาคารมีมาตรฐานในการให้บริการท่ีเท่าเทียมกันทุกสาขา ธนาคารมีความ
สม่ําเสมอในการติดตามลูกค้าท่ีเคยมาใช้บริการและในด้านการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 
สําหรับลูกค้ารายเก่าการจัดกิจกรรมสําหรับลูกค้าในการแนะนําบริการและสมนาคุณมีผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และด้านการขยาย
ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด 
จังหวัดสตูล เนื่องจากสหกรณ์ให้ความสําคัญต่อการติดตาม สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างสม่ําเสมอและได้ปรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีจังหวัดสตูล เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริการอย่างสะดวกและทันท่วงที จึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้สมาชิก
หรือผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีต่อสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศศอร อินทวงศ์ (2554) พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคาร กสิกรไทยจํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการขยายความสัมพันธ์ลูกค้าโดยรวมในระดับดีมาก โดยในด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายการออกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการและด้านพนักงานมีการติดตาม 
สอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ รวมถึงด้านการจัดท่ีปรึกษาทางด้านการเงินท่ีสามารถสร้าง
ความมั่นใจแก่ลูกค้าของธนาคารได้ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. องค์กรควรให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความเด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิม โดยผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ 
จํากัด จังหวัดสตูล มากที่สุด สหกรณ์ควรให้ความสําคัญต่อการสร้างความโดดเด่น ความน่าเชื่อถือ 
ในการเป็นผู้นําด้านบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามท่ีสามารถดึงดูดและสร้างความมั่นใจ
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ให้ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจังหวัดสตูลเข้ามาเป็นสมาชิกและเลือก ใช้บริการอย่าง
เต็มใจ 
 2. เน้นการส่งเสริมสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก จัดกิจกรรมพบปะอย่างสม่ําเสมอ 
สมนาคุณแก่สมาชิกท่ีอยู่ร่วมกับสหกรณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ให้มีความแนบแน่น หากสามารถรักษาสมาชิกเก่าได้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ท่ีจะตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ได้  
 3. ลดช่วงว่างของการให้บริการด้วยการสร้างมาตรฐานของการบริการท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน 
บนบรรทัดฐานเดียวกัน และความเท่าเทียมกันของทุกสาขาท่ีให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบ
จากสมาชิก พนักงานจําเป็นต้องมีความกระตือรือร้นในการให้บริการท่ีดี ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นยํา
และเป็นมิตรแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการของสหกรณ์   
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรใช้กลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายและกระจายทั่วพื้นท่ี
จังหวัดสตูล ท่ีมีสาขาให้บริการรองรับการให้บริการจะยิ่งส่งผลดีต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะ
ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของสมาชิกแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน 
 2. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนํา Model ทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ร่วมกับการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่สร้างความจงรักภักดีให้กับผลิตภัณฑ์ (brand loyalty) 
 3. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรมีการแยกย่อย โมเดลทฤษฎีความจงรักภักดี (brand loyalty) 
เป็นรายด้าน เพ่ือจะได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในเชิงลึกยิ่งขึ้น  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
สังกัดส านักงานอธิบดผีู้พิพากษาภาค 5 

Factors Affecting Performance Efficiency of Personnel in Agencies 
under the Office of the Chief Justice Region 5  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และ (2) ศึกษาปัจจัย
สุขอนามัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดี 
ผู้พิพากษาภาค 5     

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดี ผู้พิพากษา
ภาค 5 จํานวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ซึ่งทําการ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยจูงใจทุกด้านส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
จูงใจด้านลักษณะงานท่ีทํา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และด้านความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งปัจจัยจูงใจท้ัง 4 ด้าน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดี  ผู้พิพากษาภาค 5 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) ปัจจัยสุขอนามัยทุกด้านส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยสุขอนามัยด้านสภาพในการทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

mailto:6324102632@rumail.ru.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
133 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ซึ่งปัจจัยสุขอนามัยท้ัง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีปัจจัย
จูงใจส่งผลมากกว่าปัจจัยสุขอนามัย 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยสุขอนามัย, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were (1) to study the motivating factors affecting 
the efficiency of work performance of personnel in the departments under the 
Office of the Chief Justice, Region 5 (2) to study the hygiene factors affecting the 
efficiency of work performance of personnel in agencies under the Office of the 
Chief Justice Region 5.  

The sample group used in this research was 300 people in departments 
under the Office of the Chief Justice Region 5 by using questionnaires as a tool to 
collect data and use statistics for data analysis including fequency, percentage, 
mean, and standard deviation test the hypothesis by using Multiple Regression 
Analysis, which was processed by using computer software package. 

The results of the study revealed that (1) all aspects of motivation factor 
affect the efficiency of work performance of personnel in agencies under the 
Office of the Chief Justice Region 5. when considering each aspect, it was found 
that motivating factors, the nature of work affects to the performance efficiency 
the most; followed with the respectability, the advancement and the success of 
work. All of these 4 factors significantly affect the performance efficiency of 
personnel in the offices under the Office of Chief Justice, Region 5 in the statistic 
at the level of .05. (2) All aspects of hygiene factors affected the efficiency of work 
performance of personnel in agencies under the Office of the Chief Justice Region 5 
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and when considering each aspect, it was found that working conditions affect 
work efficiency the most, followed by Interpersonal, policy and administration and 
compensation. All of these 4 factors significantly affect the performance efficiency 
of personnel in the offices under the Office of Chief Justice, Region 5 in the statistic at 
the level of .05. 

However, the motivating factors have greater impact on the performance 
efficiency of personnel in the offices under the Office of Chief Justice, Region 5 
than the hygiene factors. 

 
Keywords: Motivation Factor, Hygiene factor, Operational Efficiency.  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กรท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต้องเพิ่มศักยภาพ
และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ณ ปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังต่อการทํางานและการให้บริการ
ของรัฐ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี ภาครัฐจึงมีความ
พยายามท่ีจะปรับตัวโดยการบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีมีผลต่อการพัฒนางาน  
การดําเนินงานโดยยึดหลักนิติธรรม เน้นความโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะนําไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของทุกองค์กร องค์กรท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จจะให้ความสําคัญถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน
ท่ีมีสภาพเป็นทุนมนุษย์และต้องรักษาและพัฒนาให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้น ผู้บริหาร
ขององค์กรจึงให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจ 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสร้างคุณค่าให้กับงานท่ีทํา 
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สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม ให้ความสําคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรตามกระบวนการบริหารงาน
บุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 มีความ 
สัมพันธ์โดยตรงกับยุทธศาสตร์ E (Excellence Organization) เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
มีเปูาหมายให้ศาลยุติธรรมมีระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม ระบบงานส่งเสริม
งานตุลาการและระบบงานวิชาการ ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม
ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2560) 

สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีเขตอํานาจ
ครอบคลุมศาลชั้นต้นในพื้นท่ี 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง และลําพูน ประกอบด้วยศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว รวมท้ังสิ้น 
27 ศาล โดยมีบุคลากรในสังกัดจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,197 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564) (ศาลยุติธรรม, 2564) บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประกอบไปด้วย 
ข้าราชการตุลาการ (ผู้พิพากษา) และข้าราชการศาลยุติธรรม (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน-
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว) โดยการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทหรือตําแหน่ง รวมถึงปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นย่อมแตกต่างกัน  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย 
จูงใจและปัจจัยสุขอนามัย เพื่อจะนําไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนามาตรฐานการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งทําให้ศาลยุติธรรมยังคงต้องเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่ออํานวยความยุติธรรมและปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นท่ีประจักษ์ใน
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ 
ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสุขอนามัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) 
ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา 

ภาค 5 จํานวนท้ังหมด 1,197 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) (ศาลยุติธรรม, 2564) 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 โดย

เลือกใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ .05 จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
300 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น หรืออิสระ (independent variables) ได้แก่ 
 2.1.1 ตัวแปรด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับ
นับถือ ลักษณะงานท่ีทํา และความก้าวหน้า 
 2.1.2 ตัวแปรด้านปัจจัยสุขอนามัย ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารงาน  
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ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ค่าตอบแทน และสภาพในการทํางาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
เวลาในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในงาน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่
วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตําราเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivation Theory)  

ธนวรรธน์ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (อ้างถึงใน ปทิตตา จันทวงศ์, 2559, หน้า 37-44) ได้อธิบายถึง
ทฤษฎีจูงใจ-สุขอนามัย (The Motivation–Hygiene Theory) เรียกอีกแบบหนึ่งว่า ทฤษฎีสองปัจจัย 
(Two-Factor Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Herzberg สาเหตุท่ี
เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัยเพราะในการทํางานนั้นจะต้องมีสิ่งท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจและสิ่งท่ีทําให้
ไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบท่ีเสริมให้คนเกิดความพอใจย่ิงขึ้น จึงเรียกว่าสิ่งค้ําจุน 

1. ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของงานโดยตรง ปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจให้บุคคลรักงานและชอบงาน ทําให้บุคคลใน
องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1.1 ความสําเร็จในงาน (achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
การรู้จักปูองกันปัญหาท่ีเกิดขึ้น ครั้นผลงานสําเร็จเกิดความรู้สึกพอใจในผลงาน 
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1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ 
ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย
แสดงความยินดี การให้กําลังใจหรืออย่างอื่นท่ีเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

1.3 ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือหรือเป็นงานท่ีมีลักษณะทําโดยลําพัง 

1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ มีอํานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยมีการควบคุมไม่มาก 

1.5 ความก้าวหน้า (advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นตําแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคล
ในองค์กร มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 

2. ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีค้ําจุนให้แรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบ
งานขึ้น มีดังนี้ 

2.1 เงินเดือน (salary) หมายถึง การเลื่อนขั้นในหน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของคนทํางาน 
2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (possibility growth) หมายถึง การท่ี

บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่ง และได้รับรู้เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพก็เป็นปัจจัยท่ีช่วย
ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ( interpersonal) หมายถึง 
การติดต่อไม่ว่าจะเป็นวาจาท่ีแสดงความมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกันมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันอย่างดี 

2.4 สถานะทางอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคม มีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี

2.5 นโยบายและการบริหาร (company policy and administration) หมายถึง การจัดการ
และบริหารงานขององค์กรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

2.6 สภาพการทํางาน (working conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน 

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (personal life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดี อันเป็นผลท่ี
ได้รับจากงานในหน้าท่ีของเขา 
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 2.8 ความมั่นคงในงาน (security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงและ
ปลอดภัยในอาชีพการทํางาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Peterson and Plowman (อ้างถึงใน นริศรา ทองประเสริฐ, 2558, หน้า 34) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ 
มีความพึงพอใจ 

2. ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณของงานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน 

3. เวลา (time) คือ เวลาท่ีใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะท่ีถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน 

4. ค่าใช้จ่าย (costs) คือ การใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท้ังหมด จะต้องเหมาะสมกับงาน
และวิธีการจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกําไรมากท่ีสุด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบ

แนวความคิดการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
รายละเอยีดแสดงดังภาพต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
140 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยสุขอนามัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

 

ปัจจัยจูงใจ 
-  ความสําเร็จในการทํางาน 
-  การยอมรับนับถือ 
-  ลักษณะงานที่ทํา 
-  ความก้าวหน้า 

(ตามแนวคิด: Frederick Herzberg, 1959) 

ตัวแปรอิสระ 

(independent variables) 

ตัวแปรตาม 

(dependent variables) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
-  ปริมาณงาน 
-  คุณภาพของงาน 
-  เวลาในการปฏิบัติงาน 
-  ค่าใช้จ่ายในงาน 
(ตามแนวคิด: Peterson and Plowman, 
1953) 
  

ปัจจัยสุขอนามัย 
- นโยบายและการบริหารงาน 
- ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
- ค่าตอบแทน 
- สภาพในการทํางาน 
(ตามแนวคิด: Frederick Herzberg, 1959) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ด้วย
วิธีการสํารวจ (survey method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  

ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค 5 รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,197 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) (ศาลยุติธรรม, 2564) 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทราบจํานวนประชากรท้ังหมด และเลือกใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ .05 จากการ
คํานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 300 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยศึกษาพัฒนาขึ้นร่วมกับข้อคําถาม
ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยนําข้อคําถามมาปรับให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกรอบแนวคิดในงานวิจัย ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัย ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น กําหนด
เป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ อนุชา กาญจกุลไพศาล (2560) 

คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00   แปลความว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20   แปลความว่า มีระดับความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  แปลความว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  แปลความว่า มีระดับความคิดเห็นน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80   แปลความว่า มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างคําถามของแบบสอบถามฉบับร่าง โดยกําหนดประเด็นคําถามภายใต้กรอบแนวคิดของ
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การวิจัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นําแบบสอบถามฉบับร่างไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นให้มีความเท่ียงตรงตามรูปแบบ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและภาษา และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มท่ี
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อนํามาคํานวณหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยต้องได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งในส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาค เท่ากับ 0.853 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัย ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาค เท่ากับ 0.902 และส่วนท่ี 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาค 
เท่ากับ 0.861 ถือว่าค่าท่ีได้เป็นค่าท่ีมีความเชื่อมั่นสามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง บทความในวารสารต่าง ๆ ระบบออนไลน์ เป็นต้น และ (2) การศึกษา
จากแบบสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน และนําข้อมูลแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และดําเนินการนําข้อมูลเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ซึ่งค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
โดยการใช้สถิติหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ (2) ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี 
จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.70 อายุการทํางานระหว่าง 11-15 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีรายได้
ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 

 
ตาราง 1  
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรในหน่วยงานสังกดัส านักงานอธิบดี ผูพ้ิพากษา
ภาค 5              

ปัจจัยจูงใจ X  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.67 0.28 มากท่ีสุด 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 4.62 0.30 มากท่ีสุด 
3. ด้านลักษณะงานท่ีทํา 4.57 0.36 มากท่ีสุด 
4. ด้านความก้าวหน้า 4.57 0.40 มากท่ีสุด 
ปัจจัยจูงใจโดยรวม 4.61 0.25 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจโดยรวม อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (X = 4.61, SD = 0.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ( X = 4.67, SD = 0.28) ด้านการ
ยอมรับนับถือ (X = 4.62, SD = 0.30) ด้านความก้าวหน้า (X = 4.57, SD = 0.40) และด้านลักษณะ
งานท่ีทํา (X = 4.57, SD = 0.36) ตามลําดับ 
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ตาราง 2  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัยของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิบดี 
ผู้พิพากษาภาค 5 

ปัจจัยสุขอนามัย X  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 4.57 0.44 มากท่ีสุด 
2. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 4.62 0.37 มากท่ีสุด 
3. ด้านค่าตอบแทน 4.54 0.54 มากท่ีสุด 
4. ด้านสภาพในการทํางาน 4.57 0.49 มากท่ีสุด 
ปัจจัยสุขอนามัยโดยรวม 4.57 0.36 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยสุขอนามัยโดยรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, SD = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X = 4.62, SD = 0.37) 
ด้านสภาพในการทํางาน (X  = 4.57, SD = 0.49) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (X = 4.57, SD = 
0.44) และด้านค่าตอบแทน (X = 4.54, SD = 0.44) ตามลําดับ   
 
ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน X  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านปริมาณงาน 4.52 0.45 มากท่ีสุด 
2. ด้านคุณภาพของงาน 4.62 0.35 มากท่ีสุด 
3. ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน 4.64 0.33 มากท่ีสุด 
4. ด้านค่าใช้จ่ายในงาน 4.66 0.35 มากท่ีสุด 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 4.61 0.31 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.61, SD = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในงาน (X = 4.66, SD = 0.35) 
ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน (X = 4.64, SD = 0.33) ด้านคุณภาพของงาน (X = 4.62, SD = 0.35) 
และด้านปริมาณงาน (X = 4.52, SD = 0.45) ตามลําดับ   
 

ตาราง 4  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

ปัจจัยจูงใจ 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p-value 

1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 0.232 5.670 0.000* 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 0.262 5.521 0.000* 
3. ด้านลักษณะงานท่ีทํา 0.287 6.161 0.000* 
4. ด้านความก้าวหน้า 0.253 5.707 0.000* 
R = 0.775, R2 = 0.600, AdjR2 = 0.595, F Value = 110.748, n = 300, p ≤ 0.000  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ด้วยสมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยใช้คําสั่ง Enter ใส่ตัวแปรเรียงลําดับตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย พบว่า ค่าประสิทธิภาพของการทํานาย R2 ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของ 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มีค่าเท่ากับ 60% ค่า F Value = 110.75 และ

พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางาน (β = 0.23, t = 5.67, p-value = 0.000) ด้านการ

ยอมรับนับถือ (β = 0.26, t = 5.52, p-value = 0.000) ด้านลักษณะงานท่ีทํา (β = 0.29, t = 6.16, 

p-value = 0.000) และด้านความก้าวหน้า (β = 0.25, t = 5.71, p-value = 0.000) ปัจจัยจูงใจ 
ท้ัง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 5  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจัยสุขอนามัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

ปัจจัยสุขอนามัย 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p-value 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 0.223 4.195 0.000* 
2. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 0.253 4.956 0.000* 
3. ด้านค่าตอบแทน 0.112 2.090 0.037* 
4. ด้านสภาพในการทํางาน 0.285 5.138 0.000* 
R = 0.693, R2 = 0.480, AdjR2 = 0.473, F Value = 68.101, n = 300, p ≤ 0.000  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยสุขอนามัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ด้วยสมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยใช้คําสั่ง Enter ใส่ตัวแปรเรียงลําดับตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย พบว่า ค่าประสิทธิภาพของการทํานาย R2 ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของ 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยสุขอนามัย ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มีค่าเท่ากับ 48% ค่า F Value = 68.101 และ

พบว่า ปัจจัยสุขอนามัยด้านนโยบายและการบริหารงาน (β = 0.22, t = 4.20, p-value = 0.000) 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (β = 0.25, t = 4.96, p-value = 0.000) ด้านค่าตอบแทน (β = 

0.11, t = 2.10, p-value = 0.037) และด้านสภาพในการทํางาน (β = 0.29, t = 5.14, p-value 
= 0.000) ปัจจัยสุขอนามัยท้ัง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตาราง 6  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

ปัจจัย 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p-value 

1. ปัจจัยจูงใจ 0.590 11.359 0.000* 
2. ปัจจัยสุขอนามัย 0.250   4.804 0.000* 
R = 0.792, R2 = 0.627, AdjR2 = 0.624, F Value = 249.166, n = 300, p ≤ 0.000  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจูงใจส่งผลมากกว่าปัจจัยสุขอนามัย เนื่องจากปัจจัยจูงใจ 

(β = 0.59, t = 11.36, p-value = 0.000) และปัจจัยสุขอนามัย (β = 0.25, t = 4.80, p-value 
= 0.000) โดยพบว่า ค่าประสิทธิภาพของการทํานาย R2 มีค่าเท่ากับ 62.7% ค่า F Value = 249.17 
และซึ่งปัจจัยท้ัง 2 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงาน-
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 

ผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะงานท่ีทํา การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า 
และความสําเร็จในการทํางาน มีความสําคัญต่อบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว้ เนื่องจากบุคลากรมีความต้องการท่ีจะทํางานให้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายท่ีตั้งไว้ เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการทํางานของตนเองและพร้อมท่ีปรับปรุงและ
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พัฒนาหลักการทํางานของตนเอง หากทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังได้รับการยอมรับและ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้บุคลากรรู้สึกมีเกียรติและภูมิใจท่ีได้
ทํางานให้กับสํานักงานศาลยุติธรรม อีกท้ังบุคลากรได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในงานท่ี
รับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี มีอิสระในการตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเพื่อความ 
สําเร็จในงานท่ีรับผิดชอบทําให้เป็นงานท่ีมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม
ได้มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมถึงบุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอและเหมาะสม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
(นริศรา ทองประเสริฐ, 2558, หน้า 20-22) ท่ีสรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกันโดยตรง
กับงานท่ีทํา ปัจจัยกลุ่มนี้จะถูกยกขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น เป็นปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจใน
ทางบวกซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องงาน
โดยตรง เช่น ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความก้าวหน้า
ในตําแหน่ง เป็นต้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 
ความรับผิดชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และ .001 

ผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อที่ 2 ความสําเร็จในการทํางาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
นโยบายและการบริหารงาน และค่าตอบแทน มีความสําคัญต่อบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5   
ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อบุคลากรได้รับจัดสรรอุปกรณ์สํานักงานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสถานท่ีทํางานสะอาด  
มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ระดับอุณหภูมิเหมาะสมและมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีทํางานท่ีดี จะทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังหากบุคลากรได้รับคําปรึกษาแนะนํา และการสนับสนุนท่ีดีจาก
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ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งาน และ 
มีบรรยากาศการทํางานท่ีเป็นมิตรต่อกัน ส่งผลทําให้เกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน นอกจากนี้ 
บุคลากรท่ีได้รับนโยบาย เปูาหมาย และแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงได้รับเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและสอดคล้องกับตําแหน่งงานหรือภาระงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งทําให้บุคลากรเกิดความ
พอใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้านซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (นริศรา ทองประเสริฐ, 2558, หน้า 20-22) ท่ี
สรุปได้ว่า ปัจจัยค้ําจุน หรือองค์ประกอบด้านอนามัยเป็นปัจจัยท่ีปูองกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจจะนําไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน รวมท้ังสวัสดิการ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา การสนับสนุนและการปรึกษาหารือ
นโยบายและการบริหาร และสภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้จะมี
ส่วนในการปรับปรุงขวัญกําลังใจท่ีจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกายสบายใจ และมีความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อหน่วยงานและบุคลากร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย นโยบายในการบริหาร ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและความมั่นคง
ในงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต-
หาดใหญ่ โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานท่ีทํา ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มากท่ีสุด ผู้วิจัย
จึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
วางแผนกําหนดเปูาหมายและหลักการทํางานของตนเอง ให้อิสระในการตัดสินใจและสามารถ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
150 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แก้ไขปัญหา หากทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการทํางาน
ของตนเองอย่างเต็มท่ีให้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีตั้งไว้ ทําให้บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสุขอนามัย ด้านสภาพในการทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มากท่ีสุด ผู้วิจัย
จึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับสภาพในการทํางาน โดยสํารวจและ
จัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องสแกน ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และอํานวยความสะดวกให้
บุคลากรสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควรจัดสถานท่ีทํางานให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยชีวอนามัย สร้างบรรยากาศในสถานท่ีทํางาน และสิ่งสําคัญควรเพิ่มมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกําลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ด้วย
วิธีการสํารวจ (survey method) ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและสามารถนําข้อมูลท่ีแท้จริงมาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้มากขึ้น 

2. จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยท่ีได้ศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรปัจจัยท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือองค์กร สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  
ด้านทัศนคติในการทํางาน ด้านความสุขในการทํางาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากร เป็นต้น  เพื่อท่ีหน่วยงานจะสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้มาใช้กําหนด
แนวทางปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี
มากย่ิงขึ้น 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปอาจนํากรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการทําวิจัยใหม่ 
โดยทําการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นและปรับคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือ
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องค์กรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์กร 
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ผลกระทบโควิด-19 ตอ่เศรษฐกิจและตลาดทนุไทย 
COVID-19 Crisis: Thai Stock Market Crashes and Beyond 
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บทคัดย่อ 

 
 การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวท่ีแน่นอนในชีวิตและตลาดการเงินรู้สึกจริงมากขึ้นในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 ตลาดหุ้นไทยได้ผ่านช่วงขาขึ้นและขาลงอย่างรวดเร็วผิดปกติในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา
หลังการระบาดของโควิด-19 ความหวังของวัคซีน การเปิดประเทศ และการเพิ่มขึ้นของนักลงทุน
รายย่อยท่ีไล่ล่าผลตอบแทนในตลาดทุนได้ช่วยให้การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในขั้นต้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว
อย่างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน ปัจจุบันอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประเทศนั้นแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศท่ีได้รับการฉีดวัคซีนและประเทศท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนท่ีเพียงพอ สําหรับประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วซึ่งประชากรส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน การเปิดประเทศอีกครั้งช่วยเพิ่มความต้องการสินค้า
และบริการ และกระตุ้นความมั่นใจทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ในขณะท่ีประเทศอย่างไทยกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเสี่ยงต่ออัตราการว่างงานและหนี้ครัวเรือนท่ีสูงขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะท่ีมาตรการล็อกดาวน์ผ่อนคลายลง ความมั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และวัคซีนมีความหวังขึ้น ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจากการเทขายจากความกล้วท่ีตื่นตระหนกในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งร่วงลงมากกว่า 56% อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตและตลาดทุนได้รับการเปลี่ยนแปลง 
และยังคงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยื้อ ท่ามกลางการกลับมาของ
การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทยกลับมาล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น
อีกครั้งเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 มาตรการล่าสุดนี้อาจชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 
เพิ่มความผันผวนในตลาดหุ้น และความเหลื่อมล้ําในสังคมมากขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึงผลกระทบ
ของโควิด-19 ต่อตลาดหุ้นไทย บทเรียนการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ียั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: วิกฤตโควดิ-19, ความหวังและความกลัวของตลาด, ผลตอบแทนท่ียั่งยืน, ตลาดหุ้นไทย 
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ABSTRACT 
 

Change being the only constant in life and market felt much truer during 
Covid-19 pandemic period. Thai stock market have gone through an unusually 
swift of ups and downs over the past two years following Covid-19 pandemic. 
Vaccines optimism, hope for economic reopening and increasing retail investors 
chasing for yield have helped much of the initial rebound, considering one of a 
shortest bear market in history.  Today the pace of economic recovery and reopening 
varies among the vaccinated and the non-vaccinated countries.  For developed 
countries where most of the populations are vaccinated, economic reopening help 
increased demand for goods and services and positive sentiment while country 
like Thailand is back to more lockdown measures risking higher unemployment and 
household debt in 2021. In 2020 as lockdown restrictions ease and investors’ optimism 
on vaccines grew, Thai stock market recovered from the panic selloff during March, 
2020 bear markets which dropped more than 56 percent. However life and market 
have changed, and continues to change because of the prolonged Covid-19 outbreak. 
In the mist of slower vaccination campaign and recent reemergence of the more 
contagious delta variant in July 2021, Thailand is tightening restrictions again to stem 
the spread of Covid-19.  This latest measures may further delay Thai economic 
recovery, increase stock market volatility and deepen inequality.  The paper will 
reflect on Covid-19 market impacts, investment lessons learned, and outlook on 
investments for more sustainable return.    

 
Keywords: Covid-19 Crisis, Market Hope and Fear, Sustainable Return, Thai Stock 
Market 
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Introduction 
 

It has been more than two years since the Thai stock market crashed on 
March 13, 2020 down 969.08 points from 1,604 on January 17, 2020 to the lowest 
in 9 years, as the novel coronavirus, Covid-19 initial wave of infections surged from 
the boxing match in Bangkok.  As cases rose around the world, governments ordered 
shut down and market crashed amid uncertainties.  The CBOE S&P 500 Volatility 
Index (VIX) reached an all-time high, even beyond those seen during the 2008 
financial crisis. The paper will reflect on the past year and gauge the outlook through 
literatures and data that illustrate the extend of Covid-19 impacts on the stock 
market particularly Thai stock market and how our lives, daily habits and our portfolios 
changed.   

The World Health Organization (WHO) issued its first global alert of the Covid-19 
on 30th January, 2020 and announced the Covid-19 as a pandemic on 11th March, 
2020 (WHO, 2020). In order to control the spread of the virus, several governments 
around the world continued to introduce and adopt several preventive measures 
on health, travel restrictions, school closures, lock down of businesses, physical 
and social distancing, and hygiene practices such as hands washing and wearing of 
face masks. 

As the number of Covid-19 cases continue to rise, global economic activities 
continue to suffer from strict lockdowns, travel restrictions, boarders’ closure, 
social distancing and containment measures (Almond & Mazumder 2005; Garrett 
2008). Resulting from global lockdowns, the slowdown in the economic activity 
led a lot of businesses to reduce their productions, which in turn led to layoffs, 
income reductions and reduced consumptions.  Particularly for Thailand, the global 
lockdowns severely affected tourism industry (40 million expected at the beginning of 
2020 vs 6.7 million actual tourists arrived in 2020), employment, private consumption, 
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private investment, as well as merchandise exports which contracted across Thai 
major trading partners especially in the second quarter of 2020.  According to Bank of 
Thailand (BOT), Thai economy was projected to contract sharply in 2020 and would 
take more than three years to recover to pre-pandemic level. Thai economy grew 
only 2.4 percent in 2019 which was already weak compared to regional peers as a 
result of US-China trade war, weak domestic consumption, delayed fiscal budget, 
declining number of working aged populations, drought, increasing household debts 
and ongoing political upheaval. Thailand contracted 6.6 percent the worst since a 
7.6 percent decline during the Asian Financial Crisis in 1997. BOT recent assess that 
Thai economy is expected to expand at a much slower pace than initially predicted 
for 2021 at less than 1.8 percent growth from the previous estimate of 3 percent 
as a result of lower tourists than previously expected and the prolonged of third 
wave outbreak (April 2021).  Slower reopening and resurgence of the outbreak will 
further reduce business liquidity, hurts employment in the services (restaurant and 
travel) sector, and lower confidence in healthcare system. The numbers of tourists 
were revised to expect just 700,000 in 2021, in contrast to the 40 million travelers 
in 2019 before the outbreak. 

In this environment, Thai households were being hit hard as employers suffered 
with lower profits, high cost of existence, declining growth expectations, and lower 
stock prices.  Investors were uncertain about the future prospects and expected 
cash flow of the companies, thus requiring higher return in order to participate in 
the stock market during the initial and resurgence of the pandemic.  In line with 
Decker and Schmitz (2016), investors are said to be more risk averse during health 
shocks. 
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Objectives of the Study 
 

1. To reflect on the extend of Covid-19 impacts and investment lessons learned 
during Covid-19 outbreak 

2. To assess the outlook of Thai stock market  
Without vaccine to stop the virus, the initial priority of Thai government was 

to restrict the spread as much as possible following measures done in other countries 
worldwide. In doing so, Thailand implemented strict lockdown procedures never 
seen before. Year 2020 was certainly a year of historical changes and adaptations 
in many aspects including (1) lowest Thai GDP of  negative 6.1 percent in 10 years 
comparing to negative 0.7 percent during subprime crisis in 2008 as number of 
tourists decline enormously (2) historically low interest rate of 0.5 percent in Thai 
market (3) sharpest oil price decline (more than 60%) to less than USD 10 per barrel 
(4) most circuit breakers to halt trading in Thai stock market history (5) stock market 
opened for trading during Thai New Year as there were no holiday. Country had 
come to an almost complete standstill never seen in history; no flights, closure of 
department stores, theaters, spa, barbers, restaurants, gyms, or even Thai government 
lottery (extremely popular among Thais despite the low odds of winning) were not 
allowed to operate and people spent the most time at home.   

Many studies had been conducted to find out the overall impacts of Covid-19 
on the global economy. However, as the world is still going through the pandemic 
and vaccines are continued closely monitored and rolled out, it is still too early 
to conclude the economic losses. The size of the economic losses will depend 
largely on the severity, durations of the spread, extended resurgence of the pandemic, 
vaccines efficacy, and the corresponding policies of different countries.  The direct 
economic consequence of Covid-19 pandemic is the strict temporary lockdown of 
almost all major economies worldwide. 
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Impacts of Covid-19 Crisis on Thai stock Market 
 

As seen in the past crises, economic uncertainty often led to financial market 
volatility. The CBOE (Chicago Board Options Exchange) Volatility Index (VIX) is a 
real time index that offers insight into how investors are feeling about near term 
(30 days) price swings and market conditions.  Investors generally gauge higher VIX 
as greater risk, more fear, higher uncertainty and larger market declines (Investopedia). 

Stock market in 2020 is one of the most volatile years in history as Covid-19 
crisis shocked global economy. Stock market around the world experienced 
unprecedented decline amid high uncertainty. While Covid-19 volatility began around 
mid-February, it peaked on the new “Black Monday” starting March 9, 2020 that 
week on Thursday and the Dow plunged 10 percent (2,352 points) for its worst 
day since Black Monday in 1987 (Stevens, Fitzgerald & Imbert, 2020). On that day, 
oil prices plummeted and global stock market collapsed in a single day, the biggest 
one day drop since the global financial crisis of 2008. Oil stocks also suffered, 
impacted by the decline in travels combining with oil price war between Russia 
and Saudi Arabia. Travel related shares, airlines, hotels, cruises, restaurants, sports 
and entertainments businesses were first to be sold as lock down, quarantines, 
and containment measures were implemented globally.    

During the crash in March 2020, there were multiple severe daily drops in 
the Thai stock market as bad news of covid-19 spread, the largest drop for Thai 
market was on March 13, 2020 as it lost as much as 56 percent of its value relative to 
2020 year high of 1,604.28 achieved on January 17th.  These large declines in assets 
prices were the result of panic selling, forced selling, and automatic triggers in 
algorithmic trading. As lost accelerated in the stock market, investors were turning 
to holding cash. Investors were forced to sell even safe assets such as long dated 
bonds (10 to 30 years) resulting in hike in interest rate and liquidity crunch during 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
158 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

the peak of Covid-19 pandemic. To improve market liquidity situation, Thai central 
bank launched its mutual fund liquidity facility (MFLF) and promised to inject more 
than 1 trillion baht into the bond market if needed. Though rising bond yields typically 
mean that investors are seeing improving economic outlook and/ or expecting a 
rise in inflation; therefore, selling bonds holding causes bond prices to decline and 
yield to rise, but this was not the case when market was liquidating assets as fear 
and uncertainty rose.   

Similar patterns continued across most financial and market crashes in history. 
Stock market crash occurs when stock prices fall suddenly and unexpectedly. As in 
Covid-19 pandemic that triggered a stock market crashes.  Typically, market prices 
have been going up for a long time, people feel good, overly optimistic and borrow 
to buy assets at higher prices.  When bad news spread, markets drop severely, 
accelerated by panic sell, force sell, and interest yield spike up led to liquidity 
crunch. History has shown that the magnitude of Covid-19 market decline was 
comparable to the financial crisis in October, 2008, Asian financial crisis in 1997. 
The outbreak of Covid-19 was also comparable to terrorist attacks in many ways 
that it is an exogenous shock that has exerted severe consequences on daily life, 
caused public fear, and raised great economic uncertainty (Goodell, 2020). Wang 
and Young (2020) studied the impact of terrorist attacks on investor behavior and 
found that investor risk aversion is inversely related to terrorist activity driven mainly by 
emotional shock rather than changes in wealth; thus reducing flows to risky assets 
and stockpiling cash. 

Relating to the Efficient Market Hypothesis (EMH), Fama (1970) suggested 
that prices incorporate all the available information at any point in time; however, 
from the past crises and financial anomalies, it is evident that the market is not 
efficient and systematic as believed by traditional financial theories during crisis.  
Vasileiou (2020) confirmed the assumption that the market was not efficient during 
Covid-19 crisis period  and that the impacts of fear of Covid 19 was not always 
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rationally incorporated in stock prices and that fear negatively influences the 
performance of the US stock market.  There are many studies in the financial 
literatures on the impacts on financial market as a result of stock split (Fama et al., 
1969) inflation (Schwert, 1981), accounting information (Brennan 1991), market 
overreaction (Baytas & Cakici, 1999; De Bondt & Thaler, 1985) However, there are 
not many empirical research studies that examine the reactions of the stock market 
when health crisis turns into global financial crisis.   

Baker, Bloom, Davis, Kost, Sammon, and Viratyosin (2020) showed that from 
February 24 to March 24, 2020 in 22 trading days, there were 18 extremely high 
frequency of daily stock market moves, as incomparable to any incidents caused 
by previous pandemic outbreaks in the past 120 years, including the Spanish Flu 
that led to daily stock market swing that even remotely comparable in market 
responses to Covid-19 crisis. The study also stressed that large daily stock market 
moves during this period were in both directions.  By June 2020, SET index reached 
1454.95, jumped back 50 percent of its March low of 696.08.  Zhang, Hu, and Ji 
(2020) called the response of the global stock market to the Covid-19 pandemic 
as “dramatic.”  Similarly “dramatic,” Stock Exchange of Thailand (SET) also required 
the circuit breaker three times (on March 12th, 13th and 23rd, 2020) within 11 days, as 
there was no circuit breaker triggered in the last 11 years. To manage and restrain 
stock market from severe declines, SET has revised stock trading regulations including 
triggering of a circuit breaker (from -10% to -8%) and the ceiling and floor limits  
(to +-15% of previous day closing price instead of +-30%) and for short sellers to 
set price higher than the last trading price only to curb a heavy stock plummet. 
The study concluded that the reason behind this abnormal movement was the result 
of policy response to the Covid-19 pandemics including lockdowns and production 
cuts that prompted tension among investors and real economies, as well as news 
about actual or prospective fiscal and monetary policy actions. Agreeing with Baker 
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et al. (2020) and Cochrane (2020), it is important to address the health crisis created 
by Covid-19 in the way that is less damaging to the overall market and economies.   

In view of the lockdowns around the globe, nature gets to heal while investors 
have more time investing and trading at home.  Ortmann, Pelster, and Wengerek 
(2020) studied how retail investors responded to the outbreak of Covid-19 and 
found trading activities increased by approximately 13.9 percent for every doubling of 
Covid-19 cases. More Thais retail investors have been opening new trading accounts. 
Thai stock market has never been busier as growing number of people join a global 
surge of individual investors and traders seeking returns.  Recent survey from an 
independent study on generation Y (age 24-39) among 200 participants in Bangkok 
conducted between May-June 2021 also found that 17.8 percent invest in cryptocurrencies 
compare to 4.98 percent in stocks (Vagtaisong & Punturaumporn, 2021). Increasingly 
new and younger traders are chasing returns and speculating in the financial market.  
This is an increasing trend worldwide in stock market as well as cryptocurrencies 
market. According to SET, brokerage accounts have increased by more than 554,000 
new accounts (as of September, 2020) which is a record increase compared to the 
average yearly increase of 230,000 to 330,000 new accounts. Today SET has a total 
of 1.45 million investors, an increase of 13.68 percent from January 2020. The rising 
retail participation has contributed to a 45 percent rally in Thailand’s benchmark 
SET index from its March, 2020 low according to data compiled by Bloomberg (see 
figure 1).   
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Figure 1 Retail Investors Help Thai Stock Market Recovery 
Source. from Thailand’s New Retail Investors Boost Stock Turnover to Record, by 
A. Nguyen, 2021, Retrieved July 1, 2021, from Bloomberg.com 
 

The entry of first time stock buyers in Thailand has helped offset the exit of 
foreign investors, who sold a net THB 209,238 million worth of shares this past 15 
months while retail investors bought a net THB 223,724 million worth of Thai stock. 
Interesting data also showed that there were a lot more new trader especially 
among the young generation with potential increases in the future according to 
Stock Exchange of Thailand.  As the number of investors who first open an account 
with the brokers increases as well as their average trading activities, it is important 
to understand how this new trend and behaviors (long-term investing versus 
speculative trading) affect stock price movements and investment portfolios.  

 

Investment Lesson Learned 
 

With Covid-19 crisis, both the decline and the rebound took place very 
drastically and quickly.  The pandemic brought about the bear market that lasted 
only 33 days, compared to the median of 302 days of the last 20 bear markets since 
1920, according to Yardeni research data (Ahmed & Randewich, 2020). What can 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
162 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

explain the disconnection between economic uncertainties of human life, unemployment, 
economic disruption on the one hand and relative positively optimistic of the stock 
market on the other?  According to Nobel Prize-winning economist Robert Shiller 
(2020), the performance of the US stock market during Covid-19 pandemic seems 
to defy logic. Genuine news about both fiscal and monetary policy stimulus together 
with investors FOMO (fear of missing out) drove up the market. Investors’ strong 
recalls and regrets about not buying at the bottom of the 2008 financial crisis and/or 
the 1997 Asian financial crisis might have left the impression that Covid-19 crisis is 
an opportunistic time. Investors who bought stocks and took more investment 
positions might buy into the narrative of the fast economic recovery once the 
pandemic passed (Hanspal, Annika, & Johannes, 2020), and considered that the 
lockdown provided a favorable opportunity to enter the stock market during its 
price crashed.  While those investors who fear that the economies could be under 
deep recessions and long term economic and financial impacts are for longer period 
were hesitate to enter the market.  During panic, stock price movements are beyond 
fundamental, and one very important factor is investors’ emotion of hope and fear 
that dominates market reactions.  And just like anything overtime, our emotions 
will not last, so fear and hope will fade.  It is important to be mindful of our emotions 
from taking irrational sell on fear and rush buying on greed (Punturaumporn, 2019).  
As a result, investors’ reactions toward crisis due to fear can impact their wealth 
significantly.  Lessons learned from past crises are as follows: mindful investors are 
patient and buy on panic, where market is less efficient; and sell on greed where 
market is extremely overvalued and/and invest long term in high quality companies 
to achieve sustainable investment return (see figure 2). 
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Figure 2 Hope and Fear Investment Cycle 
Source. from “Learning from the Past Bubbles and Bursts: Understanding Human Behaviours, 
Investment Risks and Opportunities for Sustainable Return”, by B. Punturaumporn, 2019, 
Investment Risks and Opportunities for Sustainable Return. Executive Journal, 39(2), 
pp. 108-120. 
 

Stock Exchange of Thailand index dropped into bear territory at the height 
of the pandemic around March 2020, though recovered at its quickest pace the 
index did not reach all time high in 2020.  SET in 2020 achieved a new high of 
1,604.28 points on January 17, 2020 and a new low of 969.08 on March 13, 2020 
as investor panic sold large stocks in energy, commodity, banking and tourism 
moving investment into safer assets such as cash and gold. By June 2020, SET 
index reached 1,454.95, jumped back 50 percent of its March low as the country 
opening the door to recovery from full lockdowns.  Through the third and second 
quarter of 2020, SET moved around 1,200-1,300 level before surging significantly 
over the last two months on Covid-19 vaccines approval optimism to end slightly 
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over 1,500 points in late December.  Thai Stock was underperform, despite low 
Covid-19 infection rate when compare to regional peer like Vietnam or the US even 
with highest infections rate, US markets indices continue to make all-time high.     

When it comes to financial market, we know that the only constant is change. 
No one can really predict when the stock market will crash again. It is the nature 
of the economic cycle, where a crisis eventually comes with a recovery, which 
leads to a rebound and ends in a crash.  However, as seen in the past crises, the 
crashes tend to be of a much shorter life than the booms and crashes do not occur 
often. To conclude this section, over the long term, history shown that equity 
investment is the asset to grow one’s wealth (Siegel, 2002). In the investment 
world, market is always volatile, but stock market has continued to grow over 
many decades through wars, financial bubbles, real estate crisis, currency devaluations, 
inflation and the pandemics.   

 
Market Outlook 

 
During Covid-19 crisis, we have seen central banks and government worldwide 

corresponding with massive interventions to protect the health and well-being of 
the financial market.  To this point, global financial market has been taking some 
comfort on Federal Reserve reiterated its pledge to keep short term interest rates 
at or near zero into 2023 even though the risk of inflation is rising. According to 
Bell (2021), looking back in history to gauge the sustainability of the current bull 
market, the previous 9 bull markets lasted an average of 5.8 years and none ended 
before the 3rd year started.  Evidence also suggested that there is a positive correlation 
between quantitative easing policy and rising stock market in the United States 
(Snyder, 2014). These certainly encourage more hope than fear among investors at 
least in the short-run.     
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In response to Covid-19 crisis, Bank of Thailand cut its policy rate on March 20, 
2020 by 0.25 of a percentage point to 0.75 percent from previous 1.00 percent and 
May 20, 2020 by another 0.25 percentage points to a historic low of 0.5 percent.  
Thai government also spent 1.9 trillion baht fiscal stimulus package in the second 
quarter of 2020 and another 45 billion baht stimulus package in the third quarter 
to help the retail sector, but the magnitude was incomparable to what we have 
seen in the United States. Thailand is highly reliant on local consumption, export, 
and tourism incomes. While Thailand has been successful in preventing the spread of 
Covid-19 infections during the initial wave in 2020, vaccine rollout has been slower 
than other developed countries.  With recent new wave of delta outbreak in July 
2021 and Omicron in late 2021, Thailand Covid-19 cases have reached all-time 
high and Thai economic outlook is likely to worsen with weak domestic consumptions 
and delayed investment trends.   

According to the World Bank report, Thai economic impacts had been severe 
with tourism and export sector makes up close to 22 and 68 percent of the country’s 
GDP had been hit hard in 2020. With greater Bangkok areas accounting for about 
50 percent of Thailand GDP is back on strict measures and partial lockdown during 
Covid-19 fourth wave in July 2021. Through the prolonged outbreak and slower 
vaccination rollout, Thai economy with struggling local consumptions, increasing 
unemployment rate (1.96% highest since 2009) and high household debt (90.5% 
of GDP, 18-year high), will face slower recovery and wider inequality, if without 
sufficient and timely government stimulus and cured.  Looking outside of Thailand 
global economy is recovering strongly from pent-up demand, thus Thai export sector 
has benefited from growing demand for goods and weak baht. However, Thai export 
sector competitiveness is lagging behind regional peers as largely dependent on 
low level of technology, low skill labor, low productivity, declining number of working 
aged populations, insufficient infrastructure investments, and political upheaval. 
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While for tourism sector, despite declining earnings; reopening theme has fueled 
investor optimism led some tourism sector stocks to pre Covid-19 level high. 

After a rollercoaster year for SET in 2020, we started 2021 on a positive note 
of global economic reopening and vaccines optimism that help improve strong 
demand for goods and services and higher earnings especially in export sector. 
Despite rising cases of Covid-19 infections that was much worse than during the 
first wave in 2020, Thai stock reached high of 1,642 on June 14, 2021, but still below 
SET level high of 1852.51 on February 26, 2018. SET index corrected 5.6 percent 
to 1,550 on July 9, 2021 as sentiment changed on lockdown restrictions to stem 
the spread of the more contagious delta variant of Covid-19. With rising fear and 
higher market risk, the prolonged outbreak in combination with low testing and 
vaccination rollout will post some corrections to SET rather than a crash seen in 
2020 as global economy is recovering with strong growth, vaccination progresses, 
and supportive low policy rate. Thai stock market could still catch up with other 
markets from strong earning companies and improve future economic fundamental.  
Many companies in healthcare, technology and logistic are global beneficiaries of 
economic downturn. Other sectors in financial, information and communications 
technology, food and energy are still laggard despite positive earnings. Despite 
future risk of higher inflation, rising interest rate, QE tapering, and resurgence of 
outbreak, the wealthier and patient investors get richer investing in the market 
during Covid-19 pandemic crisis.   

 
Conclusions 

 
Covid-19 storm hit the whole world in 2020, but we were not all on the 

same boat, those with wealth and investment capital are doing well, but those 
without are suffering.  During the lockdown, some were just bored but other are 
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broke. We need to look beyond the virus if we want to understand the real impacts 
of what is happening in the market today from our political, economic, healthcare 
and social perspectives.   

Studies shown that the pandemic is unlikely to disappear any time soon, 
we need to have a realistic plan that would outline how we might learn to live with 
a virus (Sullivan & Chalkidou, 2020). The emergence of new viruses in human has 
happened before and it will happen again. Covid-19 pandemic is difficult to 
controlled, but it can be better managed and prepared through effective policy.  
What make Covid-19 pandemic unprecedented is not the virus itself but the policy 
measures that response to the disease that create fears and uncertainties. Today 
positive sentiment on economic reopening and Covid-19 vaccine rollout are progressing 
rapidly in most wealthy nations, while much of the world is still struggling to secure 
enough supply. According to UNAIDS, rich nations are vaccinating one person every 
second, while the majority of the poorest nations are yet to receive a single dose. 
High income countries such as the US, EU and China are implementing fast vaccines 
rollout programs, most businesses are reopening, tourism, sport, entertainment and 
services industry are welcoming back visitors, which helps boost positive sentiments 
and even fuel inflationary pressures in these nations (higher GDP growth, lower 
unemployment rate). Covid-19 pandemic impact on economy is far from over and 
at a different level for rich and poor countries.  In countries where growth plummeted, 
poverty levels are increasing and inequality is accelerating between and within nations. 
Covid-19 crisis not only impacts financial markets but also deepens inequality in 
societies. 

Market and economies do not always perform in synchronize way over short 
and medium term period.  Stock market is forward looking, its performance tends 
to anticipate future profitability and expectations, which have already rebounded 
beyond actual economic recovery.  Investor’s expectations on future demands for 
goods and services and profits reflect asset prices. Investors’ sentiment act as leading 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
168 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

indicators of economic activity and potential recovery. With better pandemic 
management, effective vaccines rollout and improving economic outlook will help 
increase positive sentiments and company earnings in the markets. According to 
investment advices suggested by Dalio (2021), as interest rate and inflationary concerns 
are rising, holding cash with very low to zero yield will result in negative return; 
thus, it is important to invest in a well-diversified portfolios across different assets, 
currencies, and countries. As we have learned, stock market bubbles and burst will 
occur again today in the latest and hottest economies around the world but no 
one can really assert to predict the whole picture in advance; the next crisis may 
be caused by something new and unexpected that are being boosted by hope, 
excitement and fueled by leverage and abundance liquidity (Punturaumporn, 2019). 
Today advance technology, social media influences, and more retail traders chasing 
return in the market, bubbles and burst may occur more frequent where asset 
prices surge and fueled by online viral activity and social media platforms (i.e., Twitter, 
Raddit). To achieve sustainable return, investors must be consciously nimble to 
minimize risk and adjust (sell on greed and buy/hold high quality companies on 
panic) with their investment goals in mind, keep a well-diversified portfolio with 
selective strong earnings companies while taking advantage of the rebound during 
this period of continued volatility, uncertainty and possible setbacks. To create 
wealth, patient investors win.    
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอิสรภาพ
ทางการเงิน (2) เพ่ือจําแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน  
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน (4) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม
ในการลงทุนท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน (5) เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการลงทุน 
ท่ีส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชนในพื้นท่ีเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 400 คน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลแบบวิธีเจาะจงโดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยนําผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์พรรณนา 
(descriptive statistics) ด้วยค่าสถิติพื้นฐานต่าง ๆ และทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)    
 ผลการการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับอิสรภาพทางการเงิน (2) ลักษณะ
ทางประชากรท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุนท่ีแตกต่างกัน (3) ปัจจัยด้าน
บุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน (4) ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการ
วางแผนการลงทุน (5) ลักษณะกระบวนการวางแผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน ได้แก่ 
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การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย การนําแผนการลงทุน
ไปปฏิบัติ และการติดตามและทบทวนแผนการลงทุน ตามลําดับอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการวางแผนการลงทุน, อิสรภาพทางการเงิน, ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน  

 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were (1) to study the opinions of the sample 
on financial freedom. (2) to characterize demographic characteristics affecting the 
investment planning process. (3) to study the personal factors affecting the investment 
planning process. (4) to study environmental factors in investments that affect the 
investment planning process. (5) to study the investment planning process that affects 
financial freedom by studying from a sample group of people working in private 
businesses In the Bangkok and metropolitan area 400 people were used quantitative 
research methods. Data were collected using a specific methodology using online 
questionnaires. The results were analyzed with various statistical values such as 
descriptive statistics with various basic stats and hypothesis testing by multiple 
regression analysis. 
 The results showed that (1) the sample group prioritized financial freedom. 
(2) different demographic characteristics did not affect the investment planning 
process differently. (3) the personal factors influenced the investment planning 
process. Effects on the investment planning process. (4) Investment environment 
factors affect the investment planning process. (5) The nature of the investment 
planning process affects financial freedom including analysis person's goal Data 
Collection and Targeting Implementation of investment plans and monitoring and 
review of investment plans in order with Significance at the 0.05 level. 
 
Keywords: Investment Planning Process, Financial Freedom, Investment Environment 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตท่ีคนส่วนใหญ่นิยม
ใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่ท่ีทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน
ขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามลําดับ 
ดังนั้น การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง จึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ท่ีได้มา และวางแผน
ใช้เงินนั้น ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินท่ีได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน 
การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการ
ออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการ
วางแผนมรดก 
 การวางแผนการลงทุนควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการท่ีมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
ส่วนท่ีเหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันท่ีเราต้องการเก็บไว้สะสมไว้ 
เพื่อท่ีจะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย
เป็นผลประโยชน์ แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี 
(เงินเฟ้อ คือ ภาวะท่ีระดับสินค้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มูลค่าของเงินท่ีถืออยู่ด้อยค่าลง) และ
ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อท่ีเพิ่มในแต่ละปี
สุดท้ายเงินท่ีเรามีอยู่ก็มีมูลค่าท่ีแท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้น การนําเงินไปลงทุนจึงเป็น
ความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงย สร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วง
ท่ีทํางานทุกคนก็ยังต้องมีภาระภาษีที่ต้องชําระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง แต่หากมีการลงทุน
ในกองทุนรวมบางประเภท เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund--RMF) 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund--LTF) โดยบุคคลนั้นสามารถนําเงินลงทุน
ในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ไปลดหย่อนภาษีบุคคล ธรรมดาประจาปีได้วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีและยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการวางแผนการเงินด้าน
ภาษีและการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันภัย คือการปกป้องทรัพย์สิน  
ท่ีมีอยู่การซื้อประกันภัยจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดกับทรัพย์สิน 
ชีวิต สุขภาพ หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ี
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ไม่คาดฝัน เพราะเหตุนี้บุคคลจึงควรวางแผนทําประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุน
เพื่อประโยชน์จากการลงทุนระยะยาว เช่น เพื่อการเกษียณ หรือมรดก (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์, 
2558) 
 อิสรภาพทางการเงิน เป้าหมายสูงสุดในชีวิตท่ีใคร ๆ ก็ต้องการแม้ว่าเป้าหมายในชีวิตของ
คนเราจะมีอยู่หลายเป้าหมาย แต่เป้าหมายหลักท่ีแทบทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะบรรลุคือ “การมีอิสรภาพ
ทางการเงิน (financial freedom)” ลองนึกถึงการท่ีเราไม่ต้องทํางาน แต่ยังมีเงินใช้โดยท่ีไม่เดือดร้อน 
หรือเรายังรักท่ีจะทํางาน แม้จะยังได้เงินเดือน แต่เราได้พ้นจากสภาพท่ีต้องอาศัยเงินเดือนเป็นหลัก 
ในการดํารงชีวิต เราอาจนิยามความมีอิสรภาพทางการเงินได้ว่า “อิสรภาพทางการเงิน หมายถึง 
การท่ีคนเรามีหลักประกันทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอท่ีจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตามสมควรแก่
อัตภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมากจนเกินไปและไม่ต้องหวาดผวากับปัญหาเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ว่าจะ
มีไม่พอกับการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคต” 
 ดังนั้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้มีความสนใจทําการศึกษาถึงเรื่องกระบวนการ
วางแผนการลงทุนท่ีส่งผลตอ่อิสรภาพทางการเงินของกลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชน ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เพ่ือนําข้อมูล และผลท่ีได้จากการศึกษาพฤติกรรมเสนอเป็นแนวทางพัฒนาในการ
วางแผนการลงทุน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงิน 
2. เพื่อจําแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
5. เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 
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นิยามศัพท์ 
 

 1. กลุ่มคนทํางาน หมายถึง บุคคลท่ีทํางานในสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีอายุการทํางานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  

2. สถานประกอบการ หมายถึง สํานักงาน หรือ กิจการภาคธุรกิจเอกชนท่ีกลุ่มคนทํางาน
สังกัดอยู่ และตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 

3. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของคนทํางานหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนการลงทุน ประกอบไปด้วย อุปนิสัยของผู้ลงทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน ขนาดของ
จํานวนเงินท่ีลงทุน สภาพคล่องของเงินลงทุน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวางแผนทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการกระจายเงินทุน 

4. ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผน 
การลงทุนของคนทํางานหรือกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

5. กระบวนการวางแผนการลงทุน หมายถึง กระบวนการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของคนทํางานหรือกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล   
การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมายการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์
ทางการเงิน การพัฒนาและนําเสนอแผนการลงทุน การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และการติดตาม
และทบทวนแผนการลงทุน 

6. อิสรภาพทางการเงิน 
6.1 มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอในครอบครัว หมายถึง การท่ีคนทํางาน หรือกลุ่มตัวอย่าง

มีเงินใช ้จ่ายภายในครอบครัวอย่างไม่ติดขัดหรือมีปัญหาเงินในการนํามาใช้ชีวิตในครอบครัว 
6.2 มีความสามารถในการอุปการะผู้อื่น หมายถึง การท่ีคนทํางาน หรือกลุ่มตัวอย่าง 

มีเงินใช้พอ จนสามารถช่วยเหลือหรืออุปการะผู้อื่นได้ด้วยโดยไม่เดือดร้อนตนเอง 
6.3 มีรายได้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การท่ีคนทํางาน หรือกลุ่มตัวอย่างมีเงินใช้จ่ายอย่าง

ต่อเนื่องแบบไม่ขาดแคลนหรือเดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
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6.4 มีความสุขตามอัตภาพ หมายถึง การท่ีคนทํางาน หรือกลุ่มตัวอย่างมีความสุขในรูปแบบ
ของตนเอง ตามท่ีเราต้องการ ฐานะไม่ต้องร่ํารวยอะไรมาก ไม่เป็นหนี้เป็นสิน มีเงินเก็บพอประมาณ 
ไม่เดือดร้อน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ท่ีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุนเพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน 
 
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
  1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา แผนกหน้าท่ีงาน และรายได้ต่อเดือน  
  1.2 ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย อุปนิสัยของผู้ลงทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน 
ขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน ขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน สภาพคล่องของเงินลงทุน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการ
กระจายเงินลงทุน           
  1.3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
 2. ตัวแปรขั้นกลาง ได้แก่ กระบวนการวางแผนการลงทุน ประกอบด้วย การวิเคราะห์เป้าหมาย
ของบุคคล การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์การเงิน การพัฒนาและนําเสนอแผน 
การลงทุนการวางแผนทางการเงิน การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และการติดตามและทบทวน
แผนการลงทุน  
 3 ตัวแปรตาม ได้แก่ อิสรภาพทางการเงิน ประกอบด้วย การมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอใน
ครอบครัว การมีความสามารถในการอุปการะผู้อื่น การมีรายได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขตาม
อัตภาพ 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชนในพื้นท่ี
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแครน (Cochran) ได้ขนาด
ตัวอย่าง 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ 
 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่  

ผู้วิจัยใช้พื้นท่ีศึกษา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
รวมระยะเวลา 7 เดือน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล คือ การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเส่ียงของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทน
ท่ีจะได้รับเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนท่ีสามารถรับได้ 
(นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์, 2558) 
 การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล คือ ขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนการลงทุนใน
บทนี้จะกล่าวถึง นายหน้าประกันชีวิตท่ีทําหน้าท่ีช่วยวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลท่ีต้องการ
วางแผนการลงทุน กล่าวคือ จะต้องกําหนดเป้าหมายการลงทุน พร้อมท้ังต้องประเมินความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ในกรณีท่ีสินทรัพย์ท่ีไปลงทุนมีความผันผวน ตลอดจนระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไปลงทุน 
ท้ังนี้ระยะเวลาในการลงทุนจะมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีจะได้รับ (นิพพิชฌน์ 
โกวิทวณิชกานนท์, 2558) 
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 การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย คือ การรวบรวมข้อมูลทางการเงินบุคคลเพื่อ
ใช้วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการ
เงินต่าง ๆ เช่น  ทรัพย์สินต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานการณ์ถือครองกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ทะเบียนรถ โฉนดท่ีดิน สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัย (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์, 2558) 
 การวิเคราะห์ทางการเงิน คือ การวิเคราะห์งบดุล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ทําให้ได้
อัตราส่วนความมั่งคั่งสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิเพื่อนําไปเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินท่ีเป็น
มาตรฐานว่ามีสัดส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข หรือแนะนําไปพัฒนาให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า
ท่ีเป็นอยู่ อัตราส่วนทางการเงิน จะประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่อง สภาพคล่องพื้นฐาน สินทรัพย์
ท่ีมีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิหนี้สินต่อสินทรัพย์การชําระ คืนหนี้จากรายได้การชําระคืน
หนี้สินท่ีไม่ใช่การจดจํานองจากรายได้อัตราส่วนการออม การลงทุน (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์, 
2558) 
 การพัฒนาและนําเสนอแผนการลงทุน คือ หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงิน
แล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ ของการจัดทําแผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้ คือ การเขียน
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจน และวาง
กรอบเวลา จํานวนเงิน รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ท่ีควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยมีการอธิบายเรื่องความเสี่ยงจาก
การลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจํากัดต่าง ๆ (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์, 2558) 
 การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ คือ หลังจากท่ีนักวางแผนได้ทําแผนการลงทุนและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับคําแนะนําแล้วก็ต้องให้ผู้รับคําแนะนําไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ทําไว้บางแผนอาจจะ
ยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่แผนการลงทุนท่ีต้องกระทําก็
ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาท่ีได้จัดทําไว้เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนท่ีต้องใช้ระยะเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ , 
2558) 
 การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน หมายถึง การประเมินผลลัพธ์ท่ีได้วางแผนและนําไป
ปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระทํา
ทุก ๆ 6 เดือนหรือ ทุกๆ 12 เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือ ลูกค้าท่ีต้องการปรับบ่อย
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แค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความสําคัญมากเพราะถ้าผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
คาดไว้ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้สําเร็จในเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ , 
2558) 
 อิสรภาพทางการเงิน หมายถึง การท่ีบุคคลจะสามารถใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุข
และมีอิสระทางการเงิน ซึ่งขนาดของจํานวนเงินท่ีจะใช้ในการวัดว่าบุคคลนั้น มีอิสรภาพทางการเงิน
หรือไม่จะแตกต่างกัน อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทักษะทาง
การเงิน และการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล ส่งผลให้บุคคลมีรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

          ตัวแปรอิสระ           
 

  ลักษณะทางประชากรศาสตร์     
- เพศ               
- อาย ุ            
- สถานภาพการสมรส                        
- ระดับการศึกษา                                                  
- แผนกหน้าท่ีงาน           
- รายได้ต่อเดือน  

                                  ตัวแปรขั้นกลาง              ตัวแปรตาม                  
         ปัจจัยด้านบุคคล 
- อุปนิสัยของผู้ลงทุน         กระบวนการวางแผนการลงทุน           อิสรภาพทางการเงิน 
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุน   - การวิเคราะหเ์ป้าหมายของบุคคล           - มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอในครอบครัว 
- ขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน    - การรวบรวมข้อมูลและ            - มีความสามาถในการอุปการะผู้อื่น 
- สภาพคล่องของเงินลงทุน                 การกําหนดเป้าหมาย            - มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
- การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร    - การวิเคราะห์การเงิน               - มีความสุขตามอัตภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง               - การพัฒนาและนําเสนอแผนการลงทุน 
  การวางแผนทางการเงิน    - การนําแผนการลงทุนไปปฏิบตั ิ
- ผลตอบแทนจากการลงทุน               - การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน 
- การกระจายเงินลงทุน 
 
   ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน      
- เศรษฐกิจ        - การเมือง 
- สังคม            - เทคโนโลย ี

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน
ต่างกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
สมมติฐานท่ี 4 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสํารวจ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชน ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมุ่ง
ค้นหาคําตอบเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน และผลลัพธ์
ท่ีคาดหวัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกันประสบการณ์ในการวางแผนการลงทุน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ี
เป็นแบบออนไลน์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนทํางานธุรกิจเอกชนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล คํานวณขนาดกลุ่มตัว อย่างตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ ±5 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้
จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์    
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้   
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อนํามากําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาการจัดการ หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนั้น นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ตัวอย่าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งค่าท่ีได้ไม่ควรต่ํากว่า 0.70 ซึ่งจะถือว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (สมคิด เทียรพิสุทธิ,์ 2550) จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient) ในภาพรวม เท่ากับ 0.869 เรียงตามลําดับกลุ่มตัวแปร คือ ปัจจัย
ด้านบุคคล เท่ากับ 0.753 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน เท่ากับ 0.751 กระบวนการวางแผนการลงทุน 
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เท่ากับ 0.756 และอิสรภาพทางการเงิน เท่ากับ 0.752 ดังนั้น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับ
ท่ียอมรับได้ จึงสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้จะทําการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนทํางาน
ธุรกิจเอกชน ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเอกสารออนไลน์ (Google 
Forms) และได้รับคืนเป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
แล้วผู้วิจัยจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   

งานวิจัยนี้หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วจะทําการตรวจสอบเพื่อให้คะแนน
และทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย      
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุนต่างกัน 
2.2 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
2.3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
2.4 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 

 

ผลการวิจัย 
 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 64 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทํางานแผนกหน้าท่ีฝ่ายให้การบริการ คิดเป็นร้อยละ 27 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน

บุคคลอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญด้านการกระจายเงินลงทุนมากท่ีสุด ( ̅ = 4.06, SD = 0.73) 

รองลงมาคือ สภาพคล่องของเงินลงทุน ( ̅ = 3.99, SD = 0.68) อุปนิสัยของผู้ลงทุน ( ̅ = 3.98, 

SD = 0.61) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ( ̅ = 3.91, SD = 0.66) ผลตอบแทน

จากการลงทุน ( ̅ = 3.89, SD = 0.61) ขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน ( ̅ = 3.74, SD = 0.60) 

ระดับความเส่ียงในการลงทุน ( ̅ = 3.70, SD = 0.68) และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( ̅ = 3.51, SD 
= 0.74) ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ 

ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจมากท่ีสุด ( ̅ = 4.23, 

SD = 0.69) รองลงมาคือ เทคโนโลยี ( ̅ = 4.13, SD = 0.74) การเมือง ( ̅ = 4.11, SD = 0.75) 

และสังคม ( ̅ = 4.01, SD = 0.76) ตามลําดับ 
ส่วนท่ี 4 กระบวนการวางแผนการลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ

กระบวนการวางแผนการลงทุนในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับการติดตามและทบทวนแผน 

การลงทุนมากท่ีสุด ( ̅ = 4.21, SD = 0.64) รองลงมาคือ การพัฒนาและนําเสนอแผนการลงทุน 

( ̅ = 4.11, SD = 0.75) การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย ( ̅ = 4.08, SD = 0.69) 

การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ ( ̅ = 4.06, SD = 0.72) การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล ( ̅ = 

3.89, SD = 0.58) และการวิเคราะห์การเงิน ( ̅ = 3.70, SD = 0.92) ตามลําดับ 
ส่วนท่ี 5 อิสรภาพทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ

ทางการเงินอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับมีความสุขตามอัตภาพมากท่ีสุด (  ̅ = 4.18,  

SD = 0.74) รองลงมาคือ มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอในครอบครัว ( ̅ = 4.09, SD = 0.75) มีรายได้

อย่างต่อเนื่อง ( ̅ = 3.95, SD = 0.63) และมีความสามาถในการอุปการะผู้อื่น ( ̅ = 3.78, SD = 
0.76) ตามลําดับ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อกระบวนการวางแผน 
การลงทุนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
 
ตาราง 1  
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 

ปัจจัยด้านบุคคล B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.495 0.250  1.977 0.051 
อุปนิสัยของผู้ลงทุน (a1) 0.300 0.085 0.301 3.548 0.001* 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง     
การวางแผนทางการเงิน (a6) 

0.248 0.099 0.269 2.507 0.014* 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (a7) 0.288 0.113 0.289 2.552 0.012* 
การกระจายเงินลงทุน (a8) 0.304 0.073 0.379 4.176 0.000* 
F Value = 35.148 
Adjusted R2= 0.734         Durbin-Watson = 2.204 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้  

 ŷ = 0.495 + 0.300(a1) + 0.248(a6) + 0.288(a7) + 0.304(a8)   
 
 จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 35.148 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 2.204 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระ
ต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.734 แสดงว่า ปัจจัย
ด้านบุคคลสามารถอธิบายความผันแปรของกระบวนการวางแผนการลงทุนได้ร้อยละ 73.4 การทดสอบ
ค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร ได้แก่ อุปนิสัยของผู้ลงทุน 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการกระจาย
เงินลงทุน ส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 
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ตาราง 2  
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน 

ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.766 0.191  4.007 0.000 
เศรษฐกิจ (b1) 0.275 0.078 0.310 3.545 0.001* 
สังคม (b2) 0.140 0.069 0.174 2.020 0.046* 
เทคโนโลยี (b4) 0.308 0.077 0.377 4.011 0.000* 
F Value = 80.504 
Adjusted R2 = 0.763         Durbin-Watson = 1.988 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้  

 ŷ = 0.763 + 0.275(b1) + 0.140(b2) + 0.308(b4) 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 80.504 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบ
ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.988 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็น
อิสระต่อกันค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.763 แสดงว่า 
ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนสามารถอธิบายความผันแปรของกระบวนการวางแผนการลงทุนได้ร้อยละ 
76.3 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวแปร ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี .05  
 สมมติฐานท่ี 4 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 
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ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ กระบวนการวางแผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน 

กระบวนการวางแผนการลงทุน B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.576 0.260  2.219 0.029 
การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล (c1) 0.268 0.095 0.251 2.825 0.006* 
การรวบรวมข้อมูลและการกําหนด
เป้าหมาย (c2) 

0.235 0.103 0.263 2.273 0.025* 

การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ (c5) 0.231 0.092 0.270 2.518 0.014* 
การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน (c6) 0.217 0.096 0.225 2.269 0.026* 
F Value = 42.955 
Adjusted R2 = 0.718         Durbin-Watson = 2.062 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้  

 ŷ = 0.576 + 0.268(c1) + 0.235(c2) + 0.231(c5) + 0.217(c6) 
 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 42.955 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 2.062 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระ
ต่อกันค่าสัมประสิทธิ์การ พยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.718 แสดงว่า 
กระบวนการวางแผนการลงทุนสามารถอธิบายความผันแปรของอิสรภาพทางการเงินได้ร้อยละ 71.8 
การทดสอบค่า ด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร ได้แก่ 
การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย การนําแผนการลงทุน 
ไปปฏิบัติ และการติดตามและทบทวนแผนการลงทุน ส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันส่งผลต่อกระบวนการวางแผน 
การลงทุนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธินันทน์ 
พรหมสุวรรณ (2563) ศึกษาเรื่อง ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล และอิทธิพลของการรับรู้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนและพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนท่ีมีต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund--SSF ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund--SSF ของกลุ่มพนักงาน
ของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยบุคคลส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สํานักวิจัยเอแบคโพล์ (2552) ท่ีได้ทําการสํารวจพฤติกรรม
การติดตามข่าวสาร ของ New Gen หรือคนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กับการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 

3. ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน อย่างมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะทางเศรษฐกิจมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ใน
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า ในการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลต้องคํานึงถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ในเรื่องของการวางแผน 
การออมและลงทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในเรื่องของ
การกู้ยืม 
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4. กระบวนการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์เป้าหมาย
ของบุคคล การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และการ
ติดตามและทบทวนแผนการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นารา ทรัพย์เรืองริน และสันติ 
เติมประเสริฐสกุล (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทักษะทางการเงินด้านพฤติกรรมทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินด้านอัตราส่วนความอยู่รอดมากกว่าอัตราส่วนความมั่งคั่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย  
1. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย อุปนิสัยของผู้ลงทุน ระดับความเสี่ยง

ในการลงทุน ขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน สภาพคล่องของเงินลงทุน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการกระจาย
เงินทุนส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรจะเตรียมตัว หรือมีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสมและทําความเข้าใจกับปัจจัยนี้ เพ่ือให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรจะเตรียมตัวรับมือกับ
ปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมได้ยาก และคอยปรับตัวให้ทันคิดแก้ไขปัญหาท่ีจะส่งผลต่อการวางแผนการ
ลงทุนเพ่ือให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวางแผนการลงทุน ประกอบด้วย การวิเคราะห์เป้าหมาย
ของบุคคล การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์การเงิน การพัฒนาและนําเสนอ
แผนการลงทุนการวางแผนทางการเงิน การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และการติดตามและทบทวน
แผนการลงทุนส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงิน ดังนั้น นักลงทุนควรจะต้องศึกษาวางแผนตามขั้นตอน
ของกระบวนการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า และ
ให้เกิดแก่ความมีอิสรภาพทางการเงินของผู้ลงทุน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อไป 
1. เนื่องด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ มีข้อจํากัดศึกษาเฉพาะกลุ่มคนทํางาน เฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ดังนั้น ผู้สนใจจึงควรนําวิธีการศึกษานี้ไปศึกษากับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกันหรือไม่ 

2. เนื่องด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสนใจเฉพาะตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยแวดล้อม
ในการลงทุน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีก ดังนั้น ในการศึกษาต่อไป
ผู้สนใจอาจจะทําการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยาการลงทุน ปัจจัยด้าน
สังคมของผู้ลงทุน 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เมื่อจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ (2) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามตัวบ่งชี้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ ท่ีเป็นข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 209 ราย ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบโควตา สถิติท่ีใช้ประกอบ
ไปด้วย การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้
หลายตัวหลายสาเหตุ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จากการวิจัยพบว่า (1) การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความแตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้นด้านระดับการศึกษา และ 
(2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตัวบ่งชี้ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยสามารถนําเสนอเป็นตัวแบบสมการดังนี้ 
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  การวางแผนรายได้ = 0.22 การมีเหตุผล + 0.86 การมีความพอประมาณ + 0.74 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.55 เง่ือนไขความรู ้+ 0.34 เง่ือนไขคุณธรรม  สมการมีอํานาจการพยากรณ์
ร้อยละ 69.60 
 การวางแผนรายจ่าย =  0.85 การมีเหตุผล + 0.64 การมีความพอประมาณ + 0.55 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.47 เงื่อนไขความรู้ + 0.28 เงื่อนไขคุณธรรม สมการมีอํานาจการพยากรณ์
ร้อยละ 68.00 
 การวางแผนการออม = 0.24 การมีเหตุผล + 0.56 การมีความพอประมาณ + 0.83 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.57 เงื่อนไขความรู้ + 0.44 เงื่อนไขคุณธรรม สมการมีอํานาจการพยากรณ์
ร้อยละ 63.10 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนทางการเงิน, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 
ABSTRACT 

 
This research aimed to (1) study personal financial planning of lecturers  

at Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU) classified by personal factors; and 
(2) study personal financial planning of lecturers at NPRU according to the Sufficiency 
Economy Philosophy indicators. The samples were 209 lecturers at NPRU which 
selected by quota sampling. The statistics used for data analysis included t test, 
One-way ANOVA and multiple indicators multiple causes model: MIMIC. And 
Confirmatory Factor Analysis. 

The research showed that: (1) personal financial planning of lecturers at 
NPRU according to the Sufficiency Economy Philosophy indicators classified by 
personal factors were significantly different in all aspects, except for educational 
level and (2) every indicator of the Sufficiency Economy Philosophy has a significant 
impact on financial planning which can be presented as an equation model as 
follows: 
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 Income planning (INCOME) = 0.22 Reasonable + 0.86 Moderation + 0.74 Resilience 
+ 0.55 Knowledge + 0.34 Virtue Equations have predictive power at 69.60 percentage. 
  Expenses planning (EXPENSES) = 0.85 Reasonable + 0.64 Moderation + 0.55 
Resilience + 0.47 Knowledge + 0.28 Virtue Equations have predictive power at 68.00 
percentage.  
  Saving planning (SAVINGS) = 0.24 Reasonable + 0.56 Moderation + 0.83 Resilience 
+ 0.57 Knowledge + 0.44 Virtue Equations have predictive power at 63.10 percentage.  
 
Keywords: Financial Planning, the Sufficiency Economy Philosophy, Lecturers at 
University. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบันทุกคนต่างต้องการความมั่นคงทางการเงิน โดยอาศัยหลักการสําคัญ ได้แก่ การออมเงิน 

ดังคําของสุนทรภู่ จากวรรณคดีไทย เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ความว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” จะเห็นได้ว่า 
กลอนบทนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัด อดออม การเก็บทีละเล็กทีละน้อย ใช้แต่
สิ่งท่ีจําเป็นวันข้างหน้าจะได้ไม่ลําบาก การวางแผนทางการเงิน คือ แนวทาง การจัดสรรเงินให้เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและทําให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ในปัจจุบันปัจจัยสําคัญ
ในการใช้ชีวิตประจําวันก็คือเงิน เพราะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
จะได้รับการปลูกฝังนิสัยทางการออมเงินมาตั้งแต่เด็กไปจนถึงช่วงวัยทํางาน การดําเนินชีวิตกับ
ความเสี่ยงในการใช้เงิน ซึ่งก็เป็นสิ่งท่ีทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ปัจจัยสิ่งของ
ต่าง ๆ ก็แพงขึ้นไปด้วยทําให้แต่ละบุคคลควรมีการจัดสรรวางแผนให้เหมาะสม เมื่อเกษียณอายุ
รายได้ท่ีมีก็ลดลง แต่รายจ่ายก็ยังคงต้องเสียอยู่เหมือนเดิม การวางแผนทางการเงินก็สามารถทําได้
กับทุกเพศ ทุกวัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลจะสามารถจัดการได้ตั้งแต่เมื่อใด (Overton, 2008; 
Sonsap-Anan, 2011) 
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ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนได้เปล่ียนแปลงไปตามเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้  
ค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น นําไปสู่ค่าใช้จ่ายของการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวันท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ท้ังในด้านราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีจําเป็น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัว ซึ่งตรงข้ามกับจํานวนรายรับท่ีได้จากการทํางาน อีกท้ัง การให้
ความสําคัญกับการบริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระแสของค่านิยมใช้สินค้าทันสมัย การใช้สินค้า
ราคาแพง การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ส่งผลให้มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันท่ีเกินขีดความสามารถ
ทางการเงินของตนเอง และหากไม่สามารถบริหารจัดการพฤติกรรมทางการเงินของตนเองได้ จะ
นําไปสู่การเป็นหนี้สิน โดยการยืมเงินในอนาคตเพ่ือนํามาหมุนเวียนในการชําระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
และนําเงินท่ียืมมาไปชําระหนี้ให้ทันระยะเวลาท่ีกําหนด หากไม่สามารถชําระหนี้ได้ในระยะเวลา  
ท่ีกําหนดส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาภาระหนี้สินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่ม
อาชีพ แม้กระทั่งในกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากจํานวนเงินเดือนท่ีไม่สอดคล้องกับ
รายจ่ายของตนเองทําให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ นําไปสู่การมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้เกิดความต้องการกู้ยืมเงินในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต สถาบัน-
การเงินทางธนาคารของรัฐและเอกชน (ภัทราภรณ์ แดงแก้ว, 2557) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดํารัสชี้แนะ  
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การท่ี
บุคคลตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบกับ
การวางแผนการตัดสินใจ และการกระทํา (พนารัช ปรีดากรณ์, 2557) ดังท่ีกล่าวมาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสิ่งท่ีคู่กับประชาชนคนไทยมาเป็นเวลานาน แต่ถ้าบุคคลใดสามารถนําไปปรับใช้กับการ
วางแผนทางการเงิน ก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในการใช้ชีวิตได้ ทุกบุคคล ทุกอาชีพ 
ต่างหาแนวทางเพื่อท่ีจะรักษาเงินท่ีหามาไว้ให้ได้นาน จึงมีการวางแผนทางการเงินเข้ามาเพื่อช่วย
จัดสรรเงินให้เหมาะสม หนึ่งในอาชีพนั้นก็คืออาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีต่างก็ต้องการความ
มั่นคง แล้วนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็ยิ่งสามารถสร้างความยั่งยืนให้บุคคลนั้น ๆ รายได้หลัก
ของอาจารย์ในมหาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีได้รับมานั้น ส่วนใหญ่มีรายได้จากเงินเดือน แต่มักจะถูกนําไป 
ใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่ ยารักษาโรค นอกจากนั้น 
เป็นการจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของต่าง ๆ  ท่ีอํานวยความสะดวกสบาย การใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธะทางการเงินท่ีมีอยู่ 
และอาจจะมีการจ่ายกรณีพิเศษอื่น ๆ เช่น การบริจาคต่าง ๆ 
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ดังนั้น ความพอเพียงในการดํารงชีวิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็น
เงื่อนไขพื้นฐานท่ีทําให้แต่ละบุคคลสามารถพึ่งตนเอง และความสามารถในการควบคุม จัดการเพื่อให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ รวมท้ังความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง จึงเรียกได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พื้นฐานท่ีสําคัญของการจัดการในทุก ๆ อาชีพ 
ซึ่งการวางแผนการเงินก็จําเป็นท่ีจะต้องมีความรู้จึงจะสามารถวางแผนให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี แต่สิ่ งท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ การมีคุณธรรม นั่นรวมถึงความซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
งานวิจัยเร่ือง “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” จึงได้ตั้งเป้าหมายในการทําวิจัยเชิงสํารวจ การวางแผนทางการเงิน 
ด้วยคณะผู้วิจัยมีความเชื่อว่า การวางแผนทางการเงินท่ีดีเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําไปสู่ความ 
สําเร็จและความมั่นคงในชีวิตได้ เพราะการวางแผนทางการเงินถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต
ของคน อย่างมีสติและปัญญา มีเหตุผล รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่และพร้อมจะรับมือกับปัญหาความ 
ไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นนั้น จะช่วยทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายได้
อย่างถูกทาง และคนท่ีมีการวางแผนการเงินท่ีดีก็ย่อมทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได้ 
และสามารถใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
  1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามตัวบ่งชี้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

สุขใจ น้ําผุด (2545) กล่าวว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคล มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับหลายสิ่ง เช่น อาชีพ รายได้และวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยการเลือกอาชีพ 
รายได้ ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล ผู้ท่ีมีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ย่อม 
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จะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีหรูหราและสะดวกสบายได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้
และความเป็นอยู่อย่างไรก็ตาม ก็ควรจะมีการกําหนดเป้าหมายทางการเงินของตนไว้ ซึ่ งการตั้ง 
เป้าหมายนี้ให้กําหนดในระดับท่ีเหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทําได้ และจะบรรลุผลสําเร็จตามท่ี
วางไว้ การกําหนดเป้าหมายทางการเงินนั้น ควรมีการกําหนดท้ังเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

อภิชา อินสุวรรณ (2561) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ การตั้งเป้าหมาย
ทางการเงินสําหรับความจําเป็นในการใช้เงินของบุคคลและครอบครัว แล้วประเมินสถานะทาง
การเงิน ท้ังปัจจุบันและในอนาคตอย่างครอบคลุม แล้วนํามาวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ในอนาคต 

แนวคิดการวางแผนด้านรายได้ 
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า รายได้ต่อเดือน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีได้รับในรูป

ของตัวเงินต่อเดือน รายได้ประจํา หมายถึง เงินทุกประเภทท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
ในการทํางานในแต่ละวัน และเวลาทํางานปกติ คํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานท่ี
ลูกจ้างทําได้ และหมายรวมถึงเงินท่ีนายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทํางานด้วย 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะกําหนดคํานวณหรือจ่ายในลักษณะหรือวิธีการใด ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ได้แก่ ค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น 

พัฒนี ทิงพึง (2555) กล่าวว่า รายได้ หมายถึง รายได้ท่ีได้รับเข้ามา เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าสวัสดิการ ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เงินบําเหน็จบํานาญกองทุนเลี้ยงชีพ 
เงินค่าประกันสังคมและรายได้อื่น ๆ เช่น เงินรางวัลตอบแทนต่าง ๆ 

แนวคิดการวางแผนด้านรายจ่าย 
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า ความต้องการสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค การใช้จ่าย

ของผู้บริโภคจะส่งผลต่ออัตราการว่างงานและรายได้ของประชาชนด้วย นั่นคือ หากผู้บริโภคมี  
การใช้จ่ายมากความต้องการสินค้าหรือบริการจะสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องทําการผลิตสินค้าหรือ
บริการเพ่ิมขึ้น ในการเพิ่มการผลิตนี้จะทําให้ใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผล
ให้อัตราการว่างงานลดลง และประชาชนในประเทศก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในทางกลับกัน
หากผู้บริโภคมีการใช้จ่ายลดลง ความต้องการสินค้าหรือบริการจะลดลงทําให้ผู้ผลิตต้องลดระดับ
การผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะต้องมีการลดจํานวนพนักงานลงทําให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นและผู้ท่ีว่างงาน
จะไม่มีรายได้ด้วย ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงต้องพิจารณาถึงระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วย 
เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนในส่วนของรายได้ของบุคคลนั่นเอง 
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กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคต่อเดือนรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ผ่อนค่าบ้าน ผ่อนค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ีใช้ในการรักษาในโรงพยาบาล
คลินิก สถานพยาบาลหรือการซื้อยามารับประทานเอง 

แนวคิดการวางแผนด้านการออม 
กาญจนา หงษ์ทอง (2551) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะเป็นตัวกําหนด

ทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีต้องการได้ 
หากบุคคลใดมีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัยและสม่ําเสมอแล้ว แผนการออมส่วนบุคคลควรจะออกแบบ
การศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านท่ีมีมากกว่าการฝากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร สลากสหกรณ์ 
แล้วเลือกช่องทางท่ีเหมาะสม ซึ่งแต่ละช่องทางในการออมก็จะมีความเสี่ยงท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทน
ท่ีสูงก็จะมาพร้อมกับความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้นเสมอ ท่ีสําคัญต้องทําการออมอย่างพอเหมาะพอดีสอดรับ
กับเงื่อนไขทางการเงินเพื่อไม่ให้รู้สึกว่า การออมเป็นภาระ และสามารถทําการออมได้อย่างสม่ําเสมอ 

ชารวี บุตรบํารุง (2555) กล่าวว่า เงินออมเป็นปัจจัยท่ีจะทําให้เป้าหมายท่ีแต่บุคคลกําหนด
ไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น กําหนดเป้าหมายไว้ว่า จะต้องมีบ้าน มีรถ เป็นของตนเองในอนาคต
ให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออม
ยังใช้สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย 
ดังนั้น บุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม่ําเสมอในชีวิต 

 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พนารัช ปรีดากรณ์ (2557) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือ ความสามารถในการจัดสรรปัน
ส่วนเงิน เพื่อดํารงชีวิตในสังคมโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น จะเน้นความพออยู่พอกิน พอดี  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เน้นการซื้อขายแบบระบบทุนนิยมการค้า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (1) กรอบแนวคิด (2) คุณลักษณะ (3) คํานิยาม (4) เงื่อนไข 
และ (5) แนวปฏิบัติและผลท่ีคาดหมาย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทาน
ให้ประชาชน ในทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา หลักปรัชญา-
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งยึดหลักการพึ่งตนเอง ความพอมี 
พอกิน พอใช้ การรู้จักประมาณตนหรือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี 
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พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชา และความมีคุณธรรม เพื่อให้ชีวิต
อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่อง หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ จะทําให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ และจะนําไปสู่การนําพา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2551) 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ต่างตื่นตัวในการรับแนวทางหลักปรัชญา -
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ในการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการปรับสมดุลของ
ประเทศในระดับฐานราก คือ การปรับทัศนคติและค่านิยมในการดํารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของ
ความพอเพียงเพื่อนําไปสู่การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (Mongsawad, 2010) 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 
เรียกได้ว่าความเป็นอยู่พอเพียง ในการพิจารณาว่าพอ หรือไม่พอนั้น เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การกระทําท่ีสัมพันธ์กันว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ เพราะความไม่สมดุลจะสร้างปัญหาท่ีเป็นภาวะ
รบกวนให้เกิดขึ้นในท่ีสุด (Khaw-ngern et. al., 2021) ความไม่พอเพียงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และการบริโภคท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีท่ีรายได้ท่ีหามาได้น้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายการบริโภค ถือได้ว่าเป็นความไม่สามารถพึ่งตนเองหรือยืนอยู่บนขาของตนเองได้ จําเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา การใช้จ่ายท่ีมากเกินไป
นั้นเกิดจาการยึดติดกับวัตถุ ค่านิยม สังคมท่ีฟุ้งเฟ้อจนเกินฐานะ ไม่รู้จักพอประมาณตนเอง ไม่รู้จัก
พอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ ชอบเลียนแบบการบริโภค เป็นต้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนําเสนอเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

  1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความ
แตกต่างกัน เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  2. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับ
อิทธิพลตามตัวบ่งชี้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
นครปฐม ท้ังท่ีเป็นข้าราชการ จํานวน 71 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 365 ราย รวมเป็น 
436 ราย ซึ่งผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
209 ราย โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา เก็บข้อมูลจากอาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ จํานวน 
34 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 175 ราย 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามตลอดท้ังตัวแปรท่ีจะใช้ในการวิจัย ให้ครอบคลุมขอบเขต
การวิจัย นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบ 
แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระและการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน การวิเคราะห์ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ Pearson การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้หลายตัวหลายสาเหตุ หรือโมเดลมิมิค 

 

ผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 70.00) รายได้มากกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 88.30) ระดับการศึกษา
ปริญญาโท (ร้อยละ 80.00) ตําแหน่งอาจารย์ (ร้อยละ 86.70) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
3-4 คน (ร้อยละ 50.00) 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวม ได้รับการประเมินในระดับมาก (M = 4.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีได้รับการประเมินในสามลําดับแรก พบว่า ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ได้รับ
การประเมินในระดับมากท่ีสุด (M = 4.29) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ได้รับการประเมินในระดับมาก 
(M = 4.13) และด้านเงื่อนไขความรู้ ได้รับการประเมินในระดับมาก (M = 4.13) ตามลําดับ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นตอ่ความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวม ได้รับการประเมนิในระดบัมาก (M = 3.88) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีได้รับการประเมินตามลําดับ พบว่า การวางแผนด้านเงินออมได้รับการ
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ประเมินในระดับมาก (M = 4.01) การวางแผนด้านรายได้ได้รับการประเมินในระดับมาก (M = 4.00) 
และการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายได้รับการประเมินในระดับมาก (M = 3.60) 
 
ตาราง 1    
การวางแผนทางการเงินเมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงนิ เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได ้ การศกึษา ตําแหนง่ 
จํานวน
สมาชิก 

การวางแผนรายได้  3.29** 7.39** 2.73 11.23** 0.06 6.82** 4.18** 
การวางแผนรายจ่าย  2.80** 1.22 1.34 13.99** 0.16 5.47** 3.50** 
การวางแผนการออม  1.51 3.93** 5.33** 11.49** 1.13 1.72 0.92 

ภาพรวม 2.84** 3.94** 3.39* 14.85** 0.85 5.06** 3.00* 
   

จากตาราง 1 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้าน 
ยกเว้นด้านระดับการศึกษา 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามตัวบ่งชี้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้หลายตัวหลายสาเหตุ หรือโมเดลมิมิค 
ด้วยโปรแกรม LISREL ได้ผลวิจัยดังนี้ 
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ภาพ 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ตัวแบบก่อนปรับ) 
 
ตาราง 2   
การพิสูจน์ความสอดคล้องกับข้อมูลในเชิงประจักษ์ 

ค่า เกณฑ์ ค่าก่อนปรับ ผลการพิจารณา ค่าหลังปรับ ผลการพิจารณา 
  /df น้อยกว่า 5 25.73 × 2.89 √ 
RMSEA น้อยกว่า.05 0.238 × 0.036 √ 

NFI 0.9 ขึ้นไป 0.695 × 0.960 √ 
CFI 0.9 ขึ้นไป 0.702 × 0.970 √ 
GFI 0.9 ขึ้นไป 0.683 × 0.926 √ 
AGFI 0.9 ขึ้นไป 0.557 × 0.912 √ 

หมายเหต:ุ √ หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 ผลจากการวิเคราะห์ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งใหม่ ผลการประเมินความกลมกลืนของตัวแบบ 
พบว่า    = 187.97, df = 65,   /df = 2.89, RMSEA = 0.036, NFI = 0.960, CFI = 0.970, 
GFI =0.926, AGFI = 0.912 จากดัชนีดังกล่าวแสดงว่าตัวแบบใหม่นั้นมีความสอดคล้องในเชิงประจักษ์
ท่ีดีกว่าเพราะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงพอ ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายจาก
ตัวแปรแฝงภายใน ไปยังตัวแปรสังเกตได้ภายใน และจากตัวแปรแฝงภายนอก ไปยังตัวแปรสังเกตได้
ภายนอก 
 

 
ภาพ 3 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ตัวแบบหลังปรับ) 
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ตาราง 3    
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏนครปฐม 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
รายได้/INCOMES  รายจ่าย/EXPENSES เงินออม/SAVINGS 

β SE t β SE t β SE t 
การมีเหตุผล/REAS 0.22 0.04 1.97 0.85 0.02 9.20 0.24 0.04 5.27 
การมีความพอประมาณ 
/MODE 0.86 0.02 7.59 0.64 0.02 8.69 0.56 0.05 8.32 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
/RESI 0.74 0.02 9.72 0.55 0.02 4.54 0.83 0.01 10.34 
เง่ือนไขความรู้/KNOW 0.55 0.03 4.84 0.47 0.02 8.36 0.57 0.04 5.42 
เง่ือนไขคุณธรรม/VIRT 0.34 0.05 2.42 0.28 0.05 2.47 0.44 0.05 4.63 

R2 = 0.698 0.680 0.631 
 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดจาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน โดย  
  การวางแผนรายได้ = 0.22 การมีเหตุผล + 0.86 การมีความพอประมาณ + 0.74 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.55 เงื่อนไขความรู้ + 0.34 เงื่อนไขคุณธรรม สมการมีอํานาจการพยากรณ์

ร้อยละ 69.60 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนรายได้ คือ การมีความพอประมาณ (β = 0.86) 
 การวางแผนรายจ่าย = 0.85 การมีเหตุผล + 0.64 การมีความพอประมาณ + 0.55 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.47 เงื่อนไขความรู้ + 0.28 เงื่อนไขคุณธรรม สมการมีอํานาจการพยากรณ์

ร้อยละ 68.00 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนรายจ่าย คือ การมีเหตุผล (β = 0.85) 
 การวางแผนการออม = 0.24 การมีเหตุผล + 0.56 การมีความพอประมาณ + 0.83 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี + 0.57 เงื่อนไขความรู้ + 0.44 เงื่อนไขคุณธรรม สมการมีอํานาจการพยากรณ์

ร้อยละ 63.10 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนการออม คือ การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (β = 0.83) 
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  นอกจากการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้หลายตัวหลายสาเหตุ (MIMIC MODEL) แล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได้ผลดังนี้ 
 
ตาราง 4   
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

Matrix LAMDA - Y λy t-value R2 

การวางแผนด้านรายได้    
1. ท่านมีการวางแผนในการจัดสรรรายได้อย่างเหมาะสมสําหรับ

การใช้จ่ายประจํา/IMC01 0.51 - 0.624 
2. ท่านมีการวางแผนในการหารายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายท่ีมี 

และเหลือเพียงพอต่อการเก็บออม/IMC02 0.57 16.73 0.640 
3. ท่านมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนรายได้หลังเกษียณ

ให้เพียงพอต่อความต้องการ/IMC03 0.59 16.14 0.631 
4. ท่านมีการวางแผนให้สามารถสร้างรายได้หลังเกษียณจากงาน 

อื่น ๆ/IMC04 0.33 8.71 0.502 
การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย    
5. ท่านมีการจดบันทึกรายจ่ายและวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

/EXP01 0.58 - 0.485 
6. ท่านมีการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้สามารถมีเงินออม

ได้อย่างพอเพียงตอนเกษียณ/EXP02 0.51 10.99 0.664 
7. ท่านวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด

รายได้ในอนาคต/EXP03 0.56 10.11 0.522 
การวางแผนด้านเงินออม    
8. ท่านมีการออมเงินจากรายได้เป็นประจําทุกเดือน/SAV01 0.75 - 0.634 
9. ท่านมีการวางแผนในการออมเงินอย่างรอบคอบและ 

เหมาะสม/SAV02 0.62 19.18 0.694 
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ตาราง 4 (ต่อ)    

Matrix LAMDA - Y λy t-value R2 

10. ท่านมีการวางแผนทางการเงินออมให้มากขึ้นตาม 
 ความสามารถในการหารายได้ของท่าน/SAV03 0.51 20.04 0.752 

 
  การวางแผนรายได้ เกิดจากองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดในเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการ

วางแผนรายได้หลังเกษียณให้เพียงพอต่อความต้องการ (λY3 = 0.59) การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย 
เกิดจากองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดในเรื่อง การจดบันทึกรายจ่ายและวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

(λY5 = 0.58) และการวางแผนด้านเงินออม เกิดจากองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดในเรื่อง การออมเงิน

จากรายได้เป็นประจําทุกเดือน (λY8 = 0.75)    

 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

1. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏนครปฐมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความแตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้นด้านระดับ
การศึกษา ผลการวิจัยดังกล่าวบางส่วนสอดคล้องกับ ภณิตา สุนทรไชย, นิศารัตน์ โชติเชย และ
กิตติชัย เจริญชัย (2562) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การวางแผนการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เมื่อจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพ  
ท่ีแตกต่างกันมีการวางแผนการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน เพศและจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีการวางแผนการเงิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดจาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุกฤษฎ์ 
ศรีดโรมนต์, สมาน งามสนิท, สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2556) ท่ีศึกษาการจัดการ
ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแนวทาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกด้านมีอิทธิพลต่อการจัดการระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทย
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ของกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนไทย และงานวิจัยของ Bunyasrie (2010) เกี่ยวกับวิกฤตการณ์
การเงินไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เสนอว่า การใช้หลักการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผู้คน
จากทุกสาขาอาชีพทุกระดับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้ผู้ท่ีนําหลักการดังกล่าวไปใช้
สามารถ (1) ตระหนักรู้ว่าตนทําอะไร (2) ซื่อสัตย์และพากเพียร (3) เดินสายกลาง (4) มีสติสัมปชัญญะ 
ในการตัดสินใจ และ (5) สามารถสร้างระบบป้องกันในวิกฤติท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกัน 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย-

ราชภัฏนครปฐม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้าน ด้วยความแตกต่างกัน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบริบทท่ีแตกต่างกันในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล แต่เมื่อพิจารณา การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีเกิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะพบว่า การนําหลักปรัชญาดังกล่าวมาปรับใช้ สามารถส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการ
นําหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในวิชาชีพ 
  2. การเตรียมความพร้อมในการวางแผนรายได้หลังเกษียณให้เพียงพอต่อความต้องการ 
การจดบันทึกรายจ่ายและวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การออมเงินจากรายได้เป็นประจําทุกเดือน 
การหารายได้เสริม หรือแนวทางในการออมเงินต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของอาชีพ ถือเป็นปัจจัยหลัก
ท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีดี และน่าจะนํามาวางแผนกําหนดนโยบายการบริหารงานส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
และส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม    
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเฉพาะการทําวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้น ผู้ท่ีสนใจต่อยอด
ในการทําวิจัยแบบผสานวิธีก็น่าจะได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีเหมาะสมต่อไป 
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  2. หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสากลท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงจากคนทุกอาชีพ 
ดังนั้น ผู้ท่ีสนใจอาจจะนําแนวคิดดังกล่าวไปทดลองกับหน่วยวิเคราะห์อื่น อาทิ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัฐ 
และเอกชน รวมถึงในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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ปัจจัยท่ีจ าเป็นและปัจจัยท่ีเพียงพอส าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดจิิทัลของนักลงทุน 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจําแนกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (2) ศึกษาปัจจัยท่ีจําเป็นท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (3) ศึกษาปัจจัยท่ีเพียงพอท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล และ (4) ศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
จากการลงทุน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยลงทุน จํานวน 400 คน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลแบบวิธีเจาะจงโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยนําผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ 
การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ด้วยค่าสถิติพื้นฐานต่าง ๆ และทําการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การความแปรปรวน (ANOVA) และถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) นักลงทุนท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยท่ีจําเป็น ด้านปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (3) ปัจจัยท่ีเพียงพอ 
ดา้นการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
ด้านการยอมรับนวัตกรรม (ขั้นใช้) และด้านทุนทางสังคม (social capital) ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และ (4) กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้านการ
วิเคราะห์ความต้องการลงทุน และด้านการติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน ส่งผลต่อความสําเร็จ
จากการลงทุน  
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ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีจําเป็นสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, ปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล, กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, ความสําเร็จจากการลงทุน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study; (1) demographic factors with 
different affected the process of investing in digital assets; (2) necessary factors 
affected the process of investing in digital assets; (3) sufficient factors affected the 
process of making investment decisions in digital assets; (4) the process of making 
investment decisions on digital assets that affect investment success. This quantitative 
research methods data were collected by purposive sampling with online questionnaires 
from 400 persons who had invested experience in the Bangkok area. The results 
were analyzed with various basic statistics in Descriptive Statistics forms, and tested 
hypothesis by One-way ANOVA and Multiple Regression analysis. 

The Research results demonstrated that investors with different demographic 
factors, affect the process of making different investment decisions in digital assets. 
Necessary factors in the perception regarding investment in digital assets Affect 
the decision-making process for digital assets. Sufficient factors in participating in 
testing and developing innovations that bring new technologies to support financial 
services, Innovation adoption (Trial) and social capital affects the decision-making 
process for digital assets. The process of making investment decisions in digital 
assets Investment needs analysis and tracking and improving investment strategies 
affects investment success. 

 
Keywords: Necessary Factors for Investing in Digital Assets, Sufficient Factors for 
Investing in Digital Assets, The Making on Digital Assets, Success. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในอดีตรูปแบบของการระดมทุนมีความจําเป็นต้องผ่านตัวกลางมากมาย เช่น ท่ีปรึกษาการเงิน 
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ Investment Bank และอื่น ๆ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ก่อนท่ีจะสามารถทําการ
เสนอขายหุ้นหรือระดมทุนต่อนักลงทุนท่ัวไป สาเหตุท่ีต้องผ่านตัวกลางและตัวกรองมากมาย ส่วนหนึ่ง
เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในกิจการท่ีจะเข้ามาระดมทุน แต่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างนาน 
อีกข้อเสียหนึ่งก็คือ ตัวกลางท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดการ และมีส่วนร่วมในการระดม
ทุน ตัวกลางเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายในการทํางาน ทําให้บริษัทท่ีต้องการระดมทุนมีต้นทุนพอสมควร 
ซึ่งในท้ายท่ีสุดก็เลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะถูกผลักภาระต้นทุนมายังนักลงทุนไม่มากก็น้อย 

แต่เมื่อเกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain ทําให้รูปแบบการระดมทุนพัฒนาไปค่อนข้างมาก 
โดยส่วนใหญ่จะได้ยินคําว่า ICO, STO, IEO มาอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศซึ่งคือการระดมทุน
รูปแบบใหม่ จากเดิมท่ีบริษัทจะออกเป็นหุ้นให้นักลงทุน นักลงทุนก็จะได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น ส่วนแบ่ง
จากกําไรในรูปเงินปันผล สิทธิในการกําหนดทิศทางบริษัทผ่านการโหวต และอื่น ๆ โดยเมื่อนักลงทุน
ได้หุ้นไปครอบครองแล้ว หากต้องการเปลี่ยนมือ หรือขายออก จะต้องนํามาขายท่ีตลาดกลาง หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่การระดมทุนในยุคใหม่นี้ จะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของหุ้น แต่จะออกมาใน
รูปแบบท่ีเรียกว่า Coin หรือ Token แล้วแต่กรณี โดยเมื่อนักลงทุนซื้อ Coin หรือ Token ไปก็จะ
ได้รับสิทธิต่าง ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ เช่น ส่วนแบ่งจากกําไร สิทธิและเงื่อนไขในการใช้ “สินค้าหรือบริการ” 
จากบริษัทหรือโครงการนั้น ๆ ซึ่งหากต้องการซื้อขายเปลี่ยนมือ นักลงทุนจําเป็นท่ีจะต้องทําการ
ซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือตลาดหลักทรัพย์ 2.0 (เอกราช, 2563)  

ปัจจุบัน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย มีมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ประมาณ 10,000 
ล้านบาท ซึ่งท้ังหมดเป็นการซื้อ-ขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ท่ี 10,000 ล้านบาท
ต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ัวโลก
อยู่ท่ีประมาณ 300,000-350,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9-10.5 ล้านล้านบาท เป็นโอกาส
สําหรับการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งโอกาสเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลใน
ประเทศไทยยังมีศักยภาพท่ีจะขยายตัวได้อีกมากเนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างทางกฎหมาย  
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ท่ีรองรับการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้ Facebook, 
Instagram และ Mobile Banking มากท่ีสุดในภูมิภาคนี้ จึงเป็นโอกาสท่ีธุรกิจนี้จะเติบโตในประเทศ 

จุดเด่นของการออกสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปของโทเคนดิจิทัลในรูปแบบเพื่อการลงทุน (investment 
token) ท่ีมีสินทรัพย์จริงหนุนหลังอยู่ หรือจะเป็นโทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) ท่ีกําหนด
สิทธิให้ผู้ถือโทเคนได้รับสิทธิในสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ เป็นสิ่งท่ีทําให้นักลงทุน  
มีความมั่นใจว่า เขากําลังลงทุนในอะไรและมีผลตอบแทนท่ีชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนท่ีมี
จํานวนเงินไม่มากสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ผ่านการสมัครแอปพลิเคชันของศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์
ดิจิทัล เรียกว่าเป็นการลงทุนท่ีทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นหรือในตราสารหนี้  
ท่ีต้องใช้เงินลงทุนในจํานวนท่ีสูงกว่า (ปิ่นปราชญ์ จักกะพาก, 2563) 

Warren Buffet นักลงทุนระดับโลกกล่าวไว้ว่า “อย่าลงทุนในสิ่งท่ีตัวเราไม่มีความเข้าใจ” 
ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ทําความเข้าใจ ศึกษาการทํางานและประโยชน์
ของสินทรัพย์ดิจิทัล อีกท้ัง ยังต้องทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
ศูนย์ซื้อขายรวมถึงแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละตัว เพราะตลาดนี้มีความผันผวนค่อนข้างสูง 

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสําหรับผู้ท่ีมีเงินออม โดยเฉพาะ 
ผู้ท่ีต้องการความหลากหลายในการลงทุน ท้ังประเภทของสินค้าท่ีจะลงทุน การมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ
กิจการ หรือบริษัทต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ ในอัตราท่ีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินใน
ธนาคาร อีกท้ัง ยังเป็นการออมในรูปแบบใหม่ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันกับสภาวะเงินเฟ้อ  
ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ีมีช่องทางการลงทุนท่ีง่ายและสะดวกผ่านระบบออนไลน์หรือ
โทรศัพท์สั่งซื้อผ่านทางโบรกเกอร์ท่ีมีประวัติการดําเนินการที่ดี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศกึษาการจําแนกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จําเป็นท่ีส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เพียงพอท่ีส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
4. เพ่ือศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสําเร็จจากการลงทุน 
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นิยามศัพท์ 
 

ปัจจัยท่ีจําเป็น คือ องค์ประกอบหรือความจําเป็นพื้นฐาน ของนักลงทุนสําหรับการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล 

ปัจจัยท่ีเพียงพอ (ecosystem) คือ องค์กร หน่วยงาน บุคคล สถาบันต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม ออกนโยบาย ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาส 

กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ขั้นตอนการตัดสินใจเลือก โดยมีความ
คาดหวังว่า จะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ความต้องการลงทุน (2) การ
กําหนดสัดส่วนเงินลงทุน (3) การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย (4) การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์
การลงทุน และ (5) การประเมินสถานการณ์ลงทุน  

ความสําเร็จจากการลงทุน (investment success) คือ การมีแนวทางในการลงทุนท่ีสามารถ
ทําให้ได้รับผลกําไรอย่างต่อเนื่อง สามารถลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าแนวโน้มตลาดจะเป็น
ขาลง หรือขาขึ้น สามารถคาดการณ์ความเป็นไปของตลาดได้อย่างแม่นยํา ได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินปันผลในอัตราท่ีสูง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร คํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของคอแครน (Cochran) ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์  

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีจําเป็นและปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้
คนท่ีสนใจในเรื่องการลงทุนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะลงทุนได้เป็นอย่างดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
217 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
ผู้วิจัยใช้พื้นท่ีศึกษา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใช้เวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
รวมระยะเวลา 7 เดือน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความจ าเป็น 
ความจําเป็น เป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องคุณค่า นั้นก็หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย 

มีความต้องการบางอย่างท่ียังไม่ได้รับการสนองตอบ ช่วงต่อระหว่างการคาดหวังกับการตอบสนอง 
นี่เองก็คือ ความจําเป็น Brad Show (1972) ได้ระบุความจําเป็นในลักษณะดังกล่าวไว้ 4 แบบด้วยกัน
ดังต่อไปนี้ 

1. ความจําเป็นในเชิงปทัสสถาน (normative need) เป็นความจําเป็นท่ีมาจากการกําหนดขึ้น
โดยการจํากัดความของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ท่ีได้ระบุถึงระดับมาตรฐานของการปฏิบัติการ หรือการ
ให้บริการ ท่ีสมควรเกิดขึ้นในกิจการนั้น ๆ 

2. ความจําเป็นปรากฏ (expressed need) เป็นความจําเป็นท่ีมาจากสิ่งท่ียังขาดอยู่ และ
มีผู้แสดงความจํานงอย่างชัดเจนท่ีให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ียังขาดอยู่  

3. ความจําเป็นเชิงเทียบ (comparative need) เป็นความจําเป็นท่ีเกิดมาจากคาดหวังใน
เรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มอื่น ๆ หรือเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น หรือ
กับค่าเฉลี่ยของประชากรท้ังหมด 

4. ความจําเป็นอันเกิดจากความรู้สึก (felt need) เป็นความจําเป็นอันเกิดจากความรู้สึก
ถึงความอยากจะให้เกิดผลบางอย่างขึ้น 
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แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เพียงพอ  
พิชิต ขจรเดชะ (2561) ได้ให้ความหมายของ (ecosystem) ว่า เป็นระบบนิเวศท่ีสิ่งต่าง ๆ 

ในระบบมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน แต่ในทางธุรกิจ คําว่า ระบบนิเวศทางธุรกิจ (business 
ecosystem) เป็นการรวมกลุ่มของธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคล และสถาบันต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
มารวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรม การพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน  
มีการเช่ือมโยงกันของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มธรุกิจ (supply chain) เพ่ือร่วมมือ ช่วยเหลือ 
เกื้อหนุน การเสนอและออกกฎเกณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งกันและกัน ทํางานร่วมกันมากขึ้น  
การสร้างเครือข่ายของ ผู้ซื้อ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และผู้ผลิตและผู้ให้บริการต่าง ๆ การสร้างสิ่งแวดล้อม
เชิงสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ังกรอบการทํางานในด้านสถาบัน องค์กร และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เกื้อหนุน
และสอดคล้องกับบริบทในการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจและนวัตกรรม ไม่สามารถท่ีจะเติบโตหรือพัฒนา
ได้ดว้ยตนเอง องคก์รธุรกิจจะตอ้งเป็นส่วนหนึง่ของระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ Business Ecosystem  
ท่ีจะต้องทํางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่นวัตกรรม 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2541) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นการกระทําอย่าง
รอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  
จากความหมายของการตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ 

1. การตัดสินใจรวมถึงทางเลือก ถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตัดสินใจย่อมเป็นไปไม่ได้ 
2. การตัดสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิด ท้ังจะต้องมีความละเอียด สุขุม รอบคอบ 

เพราะอามรณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สํานึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดนั้น 
3. การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระทําท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสําเร็จท่ี

ต้องการและหวังไว้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จจากการลงทุน 
แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จในการลงทุนนั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จ

ของผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดของผู้ประกอบการมาวิเคราะห์ ดังนี้ นิตย์ สัมพันธ์ (2542) 
กล่าวว่า การประกอบธุรกิจเป็นความสามารถของผู้ประกอบการท่ีจะตั้งเป้าหมาย วางแผน ดําเนินการ
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ในอีกด้านหนึ่งได้เกิดแนว 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
219 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดการวัดผลของผู้ประกอบการ Frese (2000) ได้กล่าวว่า ความสําเร็จของผู้ประกอบการ 
หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ และได้
นําเสนอวิธีการวัดความสําเร็จของผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้วยกัน 4 วิธี ได้แก่  
(1) ให้ผู้ประกอบการประเมินความสามารถตนเอง ซึ่งจะใช้ความเห็นในด้านการเงินเป็นตัวสะท้อน
ธุรกิจ และความพึงพอใจจากรายได้ท่ีมาจากการดําเนินธุรกิจ (2) ทําการวัดผลทางเศรษฐกิจ โดย
พิจารณาจากข้อมูลทางด้านการเงิน ได้แก่ จํานวนลูกค้าท่ีมีการเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง ผลกําไรและ
ยอดขายภายในช่วงหนึ่งถึงสองปีท่ีผ่านมา (3) วัดจากแบบสอบถาม เป็นการวัดแนวโน้มธุรกิจโดยรวม 
ให้ผู้ประกอบการประเมินความสําเร็จของธุรกิจในช่วงปีท่ีผ่านมา และ (4) วัดจากการสังเกตของ  
ผู้สัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความสําเร็จ 
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

อาย,ุ ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ปัจจัยท่ีจ าเปน็ 

-  ทัศนคติของนักลงทุนท่ีมีต่อ

สินทรัพย์ดิจิทลั 

-  ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการลงทนุ 

ในสินทรัพย์ดิจิทลั(การรับรู้ถึง

ประโยชน์ ความเสีย่ง กฎหมาย) 

-  ปัจจัยกําหนดการลงทุน  

(ปริมาณเงินลงทุน, ระยะเวลาในการ

ลงทุน, แพลตฟอร์มสําหรับการ

ลงทุน) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

กระบวนการตัดสินใจลงทนุ 

ในสินทรัพย์ดิจิทัล 

-  การวิเคราะหค์วามต้องการ

ลงทุน 

-  การกําหนดสดัส่วนเงินลงทุน 

-  การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย 

-  การติดตามและปรับปรุง 

กลยุทธ์การลงทุน 

-  การประเมินสถานการณล์งทุน 

ปัจจัยท่ีเพียงพอ  

(ปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบนิเวศทางธรุกิจ) 

-  มาตรการและนโยบายการกํากบั

ดูแลสถาบันการเงิน 

-  การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา

นวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีใหมม่า

สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 

-  การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Block Chain 

-  Network Effect  

-  ทุนทางสังคม (social capital) 

ผลประโยชน์หรือต้นทุนส่วนรวม 

จากการรวมกลุม่ของผู้คนจนกลายเป็น

สถาบัน (institution) 

 

ความส าเร็จจากการลงทุน 

-โอกาสและทางเลือกในการสร้างรายได,้มูลค่า

หลกัทรัพยข์องสกุลเงินดิจิทลั 

ความส าเร็จจากการลงทุน 

-  โอกาสและทางเลือก 

ในการสร้างรายได ้

-  มูลค่าหลักทรัพย์ของ 

สกุลเงินดจิิทัล 

-  การจัดการความเสีย่ง 

ในการลงทุน 

-  การนําไปใช้ในการประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัล 

-  ความสามารถในการแบ่งปัน

ความรู้ (knowledge 

sharing capability) 

ตัวแปรขั้นกลาง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์-
ดิจิทัลท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยท่ีจําเป็น ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
3. ปัจจัยท่ีเพียงพอ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
4. กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อความสําเร็จจากการลงทุน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อมุ่งค้นหาคําตอบสําหรับปัจจัยท่ีจําเป็น
และปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบออนไลน์ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คํานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ ±5 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน 
โดยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อนํามากําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์- 
ท่ีปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํารวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย์-
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะวิทยาการจัดการ หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนั้น นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งค่าท่ีได้ ไม่ควรต่ํากว่า 0.70 ซึ่งจะถือว่าแบบสอบถามมีความ
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เชื่อมั่น (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชํานปิระศาสน์, 2547) จากการคํานวณ หาค่าสัมประสิทธิ์-
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการคํานวณค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ในภาพรวม เท่ากับ 0.981 เรียงตามลําดับกลุ่มตัวแปร 
คือ ปัจจัยท่ีจําเป็น เท่ากับ 0.928 ปัจจัยเพียงพอ เท่ากับ 0.982 กระบวนการตัดสินใจลงทุน เท่ากับ 
0.924 และความสําเร็จจากการลงทุน เท่ากับ 0.869 ดังนั้น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับ
ท่ียอมรับได้ จึงสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้ จะทําการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์
หรือเคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้แบบสอบถามเอกสารออนไลน์ (google forms) และได้รับคืน
เป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

งานวิจัยนี้หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะทําการตรวจสอบเพื่อให้คะแนน
และทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน  

1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง 
สถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี Least Significance 
Difference (LSD)  

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยท่ีจําเป็น ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
3.2 ปัจจัยท่ีเพียงพอ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
3.3 กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อความสําเร็จจากการลงทุน 
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ผลการวิจัย 
 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 47.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
ทําอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45.6 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 39.8 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีจําเป็นสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีจําเป็นอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับ ปัจจัยกําหนดการ
ลงทุนมากท่ีสุด (X  = 4.26, SD = 0.70) รองลงมาคือ ทัศนคติของนักลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
(X  = 4.25, SD = 0.67) และปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ( X  = 4.23, SD 
= 0.71) ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีเพียงพออยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี Block 
Chain มากท่ีสุด ( X  = 4.38, SD = 0.66) รองลงมาคือ การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นจูงใจ) ( X  = 
4.29, SD = 0.68) มาตรการและนโยบายการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ( X  = 4.24, SD = 0.63) 
การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นความรู้) (X  = 4.21, SD = 0.61) การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นใช้) (X  = 
4.21, SD = 0.72) Network Effect (X  = 4.18, SD = 0.69) การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นตัดสินใจ)  
(X  = 4.10, SD = 0.71) การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน (X  = 4.08, SD = 0.75) การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นยืนยัน) (X  = 4.07, 
SD = 0.70) และทุนทางสังคม (social capital) (X  = 4.05, SD = 0.69) ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจลงทุนอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับ การเลือกลงทุน
ตามเป้าหมายมากท่ีสุด ( X  = 4.20, SD = 0.73) รองลงมาคือ การวิเคราะห์ความต้องการลงทุน  
(X  = 4.14, SD = 0.81) การประเมินสถานการณ์ลงทุน (X  = 4.03, SD = 0.70) การกําหนดสัดส่วน
เงินลงทุน ( X  = 3.91, SD = 0.78) และการติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน ( X  = 3.86, 
SD = 0.88) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 5 ความสําเร็จจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับความสําเร็จจากการลงทุนอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับ โอกาสและ
ทางเลือกในการสร้างรายได้มากท่ีสุด ( X  = 4.16, SD = 0.78) รองลงมาคือ มูลค่าหลักทรัพย์ของ
สกุลเงินดิจิทัล ( X  = 4.14, SD = 0.76) การนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ( X  = 
3.94, SD = 1.03) ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ( X  = 3.78, SD = 0.92) และการจัดการ
ความเส่ียงในการลงทุน (X  = 3.76, SD = 0.89) ตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยท่ีจําเป็น ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
ตาราง 2  
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยท่ีจ าเป็น ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

ปัจจัยท่ีจําเป็น B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.877 0.355  5.286 0.000 
ทัศนคติของนักลงทุนท่ีมีต่อ
สินทรัพย์ดิจิทัล (x1) 0.054 0.087 0.063 0.619 0.537 
ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล (x2)  0.391 0.084 0.485 4.634 0.000*  
ปัจจัยกําหนดการลงทุน (x3) 0.076 0.085 0.094 0.895 0.373 
Adjusted R2 =     0.315 Durbin-Watson = 1.893     F value = 16.179 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 2 สามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้ ŷ = 1.877 + 0.391(x2) และ
จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 16.179 แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบค่า Durbin-
Watson เท่ากับ 1.893 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.315 แสดงว่า ปัจจัยท่ีจําเป็น



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
225 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถอธิบายความผันแปรของ กระบวนการตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ร้อยละ 31.5 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า
ตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยท่ีเพียงพอ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
 

ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยท่ีเพียงพอ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ในสินทรัพย์ดิจิทัล) 

ปัจจัยท่ีเพียงพอ 
B Std. 

Error 
Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.252 0.438  2.862 0.005 
มาตรการและนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันการเงิน (y1) -0.164 0.103 -0.163 -1.590 0.115 
การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (y2) 0.302 0.099 0.357 3.057 0.003*  
การยอมรับนวัตกรรม  )ขั้นความรู้( (y3) -0.160 0.130 -0.155 -1.237 0.219 
การยอมรับนวัตกรรม )ขั้นจูงใจ(  (y4) 0.129 0.108 0.137 1.187 0.238 
การยอมรับนวัตกรรม  )ขั้นตัดสินใจ( (y5) -0.048 0.112 -0.053 -0.428 0.670 
การยอมรับนวัตกรรม )ขั้นใช้(  (y6) 0.223 0.111 0.253 1.996 0.049*  
การยอมรับนวัตกรรม )ขั้นยืนยัน(  (y7) 0.124 0.110 0.136 1.126 0.263 
เทคโนโลยี Block Chain (y8) 0.025 0.106 0.026 0.240 0.811 
Network Effect (y9) 0.025 0.115 0.027 0.214 0.831 
ทุนทางสังคม (Social Capital) (y10) 0.223 0.106 0.244 2.111 0.038*  
Adjusted R2 = 0.356    Durbin-Watson = 2.005    F value = 13.645 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

ŷ = 1.252 + 0.302(y2) + 0.223(y6) + 0.223(y10) 
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จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 13.645 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบ
ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.005 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระ
ต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.356 แสดงว่า ปัจจัย
ท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถอธิบายความผันแปรของกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ร้อยละ 35.6 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า 
ตัวแปรอิสระ ท้ัง 3 ตัว ได้แก่ การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นใช้) และทุนทางสังคม (Social Capital) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

สมมติฐานท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อความสําเร็จจาก 
การลงทุน 

 
ตาราง 4  
ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อความส าเร็จจากการลงทุน 

กระบวนการตัดสินใจลงทุน 
(ในสินทรัพย์ดิจิทัล) 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.913 0.310  2.941 0.004 
การวิเคราะห์ความต้องการลงทุน (z1) 0.288 0.078 0.325 3.685 0.000*  
การกําหนดสัดส่วนเงินลงทุน (z2) 0.061 0.089 0.066 0.685 0.495 
การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย (z3) 0.034 0.870 0.034 0.386 0.700 
การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์ 
การลงทุน (z4) 0.451 0.085 0.547 5.303 0.000*  
การประเมินสถานการณ์ลงทุน (z5) -0.064 0.090 0.062 -0.714 0.477 
Adjusted R2 = 0.625    Durbin-Watson = 1.718    F value = 34.727 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางสามารถแสดงเป็นสมการการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

ŷ = 0.913 + 0.451(z4) + 0.288(z1) 
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จากตาราง 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบค่า F test เท่ากับ 34.727 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อค่าตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ผลทดสอบค่า 
Durbin-Watson เท่ากับ 1.718 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระ
ต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.625 แสดงว่า 
กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถอธิบายความผันแปรของ ความสําเร็จจาก
การลงทุน ได้ร้อยละ 62.5 การทดสอบค่าด้วยสถิติ t test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระ 
ท้ัง 2 ตัว ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการลงทุน และการติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน

ในสินทรัพย์ดิจิทัลแตกต่างกัน พบว่า นักลงทุนท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรีวรรณ หนูมา, 2559) 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยท่ีจําเป็นส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า 
ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากท่ีสุด 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากการรับรู้ถึงประโยชน์ รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน และ
การรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้นักลงทุน สามารถเตรียมความพร้อม
กับการลงทุนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (มินตรา 
เช้ืออ่ํา, 2561) 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยท่ีเพียงพอ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า 
ด้านการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การยอมรับนวัตกรรม (ขั้นใช้) และทุนทางสังคม (Social Capital) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เนื่องจาก ในยุคปัจจุบันท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การท่ีนํานวัตกรรม  
เข้ามาช่วยในเรื่องการลงทุน การท่ีร้านค้าสามารถซื้อขายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ หรือการท่ีมีกลุ่มคน
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ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความรู้การลงทุนได้ใน สื่อ Social ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผล
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อลิสา ธีระศักดาพงษ์, 2559) 

สมมติฐานท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจลงทุน (ในสินทรัพย์ดิจิทัล) ส่งผลต่อความสําเร็จจาก
การลงทุน พบว่า การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์
ความต้องการลงทุน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เนื่องจากสถานการณ์การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนจึงเป็นขั้นตอนท่ีนักลงทุนให้ความสําคัญท่ีจะ
ช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้น การวิเคราะห์ความต้องการลงทุน จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน 
ท่ีสําคัญ ท่ีจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงท่ีตัวเองยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (จุไรวรรณ รินทพล, 2562) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย 
 1. ปัจจัยท่ีจําเป็นสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ปัจจัย
ท่ีจําเป็นสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การลงทุน
ได้ให้ความสําคัญกับ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อท่ีจะ
เตรียมความพร้อมในการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องมีท้ังการรับรู้ถึงประโยชน์ ในการสร้างผลตอบแทน
ในการลงทุนในอนาคต การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานซึ่งปัจจุบันสามารถทําธุรกรรมได้ตลอด
ท้ัง 24 ชั่วโมง การรับรู้ถึงความเสี่ยงในการลงทุน เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีสําคัญท่ีผู้ลงทุนจะต้องยอมรับ
และหาทางจัดการกับความเสี่ยงให้ได้ เพ่ือให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่า 
ปัจจัยท่ีเพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์
การลงทุนได้ให้ความสําคัญกับด้านการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหม่  
มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงินเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมในการลงทุน 
ผู้ลงทุนจะต้องติดตามข่าวสารให้เท่าทันโลกอยู่เสมอเนื่องจาก มีการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น ทําให้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี เช่น การ ท่ี
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สามารถทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ เป็นต้น ปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งท่ีส่งเสริม
ให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีแบบแผนตามความต้องการ 

3. กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การลงทุนได้ให้
ความสําคัญกับการติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อผู้ลงทุนได้เข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจลงทุน ท้ัง 5 แล้ว ควรท่ีจะให้ความสําคัญกับขั้นตอนนี้เป็นหลัก เนื่องจาก
สถานการณ์ในการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายท่ีทําให้
การลงทุนผิดเป้าหมายได้ง่าย ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากย่ิงขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ปัจจัยท่ีจําเป็น ในการศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยแยกย่อยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับส่วนอื่น 
ควรท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีจําเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้จํานวนท่ีเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับปัจจัยส่วนอื่น ๆ 
และจะได้ผลลัพธ์จากการคํานวณท่ีน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. ควรคัดกรองแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นการส่งแบบสอบถาม
แบบออนไลน์ ผู้ทําแบบสอบถามอาจทําแบบสอบถามอย่างเร่งรีบ ทําให้ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นอาจผิดแปลก
ไปจากแบบสอบถามฉบับอื่น 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชาชนในจังหวัดสงขลา และ (2) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัล ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชนในจังหวัดสงขลา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้คําถาม 
แบบปลายปิดเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งนี้กําหนดให้เป็นนักลงทุนหรือผู้ท่ีเคยลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
และอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ใช้การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Cochran โดย
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 5 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
385 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ใช้การเก็บข้อมูล
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) และทําการแจกแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์โดยใช้บริการ Google Form มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 486 คน โดยมีนักลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลและอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา จํานวน 405 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
การหาค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างตัวแปรโดยใช้ t test และทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวน
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ทางเดียว One-way Analysis of Variance (F test) การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least 
Square Difference (LSD) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในจังหวัดสงขลา พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัด
สงขลาท่ีแตกต่างกันและพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน ท่ีมาของเงินทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา (Y) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = 0.723 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาและ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้ 

 
ค าส าคัญ: สกุลเงินดิจิทัล, พฤติกรรมการลงทุน, การตัดสินใจลงทุน 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research were to: (1) study demographic characteristics 

which affect investment decision in cryptocurrency of the people in Songkhla Province; 
(2) study the investment behaviors in cryptocurrency which affect the investment 
decision of the people in Songkhla Province. The instrument of this research used 
to collect data using closed-ended questions for quantitative research. Population 
is defined as investors in cryptocurrency of the people in Songkhla Province. The sample 
size is calculated by W.G. Cochran. formula. According to the tolerance rate of 5%, 
the sample size is 385. The sampling method Using a non-probability sampling method 
and distributed an online questionnaire using Google Form. There were 486 respondents, 
including investors in cryptocurrency of the people in Songkhla Province is 405. 
The statistics used in the data analysis consisted of Frequencies, Percentage, Mean 
(X ) and Standard Deviation (SD) analyze the difference of mean. between variables 
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using t test, and the difference between mean of more than two samples was tested 
using One-way Analysis of Variance (F test). Least Square Difference (LSD) and Multiple 
Linear Regression Analysis 

According to the results, The study also showed that, in Songkhla province 
(Y), different demographics had effects on the cryptocurrency investment decisions, 
To illustrate, different ages and the investment behaviors, such as financial or 
investment knowledge resources, source of funds has correlation coefficient (r) = 
0.723 at the statistical significance level of .05. In conclusion, the result of the study 
can be used to improve the information obtained from the research to develop and 
formulate various marketing strategies in accordance with the investment behaviors 
that affect the investment decision in Cryptocurrency. 

 
Keywords: Cryptocurrency, Investment Behaviors, Investment Decision 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นสกุลเงินใหม่ท่ีสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain) ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินโดยไม่มีตัวกลางและสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้ 
สกุลเงินใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อลดการรวมศูนย์ของระบบการชําระเงินผ่านสถาบันการเงินให้สามารถ
กระจายไปยังผู้ใช้ในเครือข่ายสกุลเงินนั้น ๆ เริ่มได้รับความสนใจในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 หลังจาก
ท่ีสองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชําระเงินอย่าง Paypal และ Apple Pay ได้เปิดรับการซื้อขาย 
สกุลเงินดิจิทัล ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันการใช้  
สกุลเงินดิจิทัลเพื่อธุรกรรมชําระเงินยังมีจํากัด และสกุลเงินดิจิทัลจัดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ 
พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 
ในไทย โดยได้มีการเตือนผู้ท่ีสนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลว่า มีความเสี่ยงสูง ต้องมีความรู้ และ  
รับความเส่ียงท่ีอาจสูญเงินลงทุนได้ สกุลเงินดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างกะทันหัน 
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เพราะนักลงทุนรับเอาข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา จะมีช่วงเวลาท่ีราคาพุ่งทะยานขึ้นและช่วงเวลา  
ท่ีราคาลดลงอย่างหนักจนกว่าตลาดจะมั่นคง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา เพื่อให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย 
มาปรับปรุง พัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในจังหวัดสงขลา กําหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชน
ในจังหวัดสงขลา 

 
นิยามศัพท์ 

 
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือสิทธิอื่นใด โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลาง  
ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับ 
 พฤติกรรมการลงทุน (investment behaviors) คือ การกระทําของนักลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน การพิจารณาประเมินหลักทรัพย์ 
และการลงทุนซื้อขายหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
 การตัดสินใจ (decision) คือ กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ 
ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 การลงทุน (investments) คือ การท่ีเรานําเอาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ซึ่งโดยท่ัวไปจะหมายถึง
เงินสดไปดําเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดย
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เราเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีจะได้รับกลับคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา 
อัตราเงินเฟ้อ และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนหรือผู้ท่ีเคยลงทุน

ในสกุลเงินดิจิทัลและอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

2.1 ตัวแปรต้น (independent variable) 
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
2) พฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุน และ

ท่ีมาของเงินทุน 
3) บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเภทของสกุลเงินดิจิทัลท่ีลงทุน 
4) แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน 

2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการ ช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ (demography) หมายถึง แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร มีรากฐานของ
คําศัพท์ภาษากรีก มาจากคําว่า “Demo” หมายถึง “People” ท่ีแปลว่า ประชากร หรือประชาชน 
และคําว่า “Graphy” หมายถึง “Description” มีความหมายว่า ลักษณะ ซึ่งการนําคําศัพท์ท้ังสอง 
มารวมกันก็จะได้ความหมายว่า วิชาท่ีเกี่ยวกับประชากร นอกจากนี้ แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ 
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
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ปัจจัยภายนอก เช่น แรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น และเมื่อกล่าวถึงประชากรท่ีแตกต่างกัน  
ก็จะนําไปสู่พฤติกรรมและการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน 

องค์ประกอบของลักษณะประชากรศาสตร์ 
 Hanna and Wozniak (อ้างถึงใน ณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม, 2562, หน้า 282) กล่าวว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
โดยท่ัวไปแล้วใช้เป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมักจะนํามาพิจารณา สําหรับการแบ่งส่วนตลาด 
(market segmentation) โดยนํามาเชื่อมโยงกับความต้องการการลงทุน โดยลักษณะประชากรศาสตร์ 
มีดังนี้ 
 1. เพศ (gender) ปัจจุบันแบ่งได้เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย สังคมและวัฒนธรรมกําหนดบทบาท
และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงมักเป็นคนมีจิตใจหรือเจ้าอารมณ์ (emotional) โอนอ่อน
ผ่อนตามและเป็นแม่บ้านแม่เรือน นอกจากนี้ผู้หญิงจะถูกชักจูงใจง่ายกว่าผู้ชาย ลักษณะด้านอื่น ๆ 
ได้แก่ ผู้ชายใช้เหตุผลมากกว่าผู้หญิงและสามารถจดจําข่าวสารได้มากกว่าผู้หญิงด้วย แต่ผู้หญิง
เป็นเพศที่หยั่งถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าผู้ชาย 
 2. อายุ (age) ในปกติแล้วคนท่ีมีวัยต่างกัน มักจะมีความต้องการในสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน
ไปด้วย เช่น วัยกลางคนและสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะท่ี
หนุ่มสาวอาจจะสนใจในเร่ืองการศึกษา ความยุติธรรม เป็นต้น กล่าวว่าช่วงอายุสามารถแบ่งได้เป็น 
5 ช่วง คือ ช่วงทารก ช่วงเด็ก ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยผู้ใหญ่ และช่วงวัยชรา ซึ่งแต่ละวัยนั้นจะมีความนึกคิด 
ความริเริ่ม สภาพของร่างกายท่ีแตกต่างกัน 

3. ระดับการศึกษา (education) เป็นตัวกําหนดแนวความคิดและกระบวนการตัดสินใจ
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งบุคคลท่ีมีการศึกมาในระดับท่ีสูงขึ้น มักจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อที่ผ่านการไตร่ตรอง ทบทวนอย่างรอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้น  
 4. อาชีพ (occupation) การประกอบอาชีพต่างกันย่อมทําให้มีค่านิยมและแนวความคิดท่ีมี
ต่อสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป โดยจะพบว่าผู้ท่ีทําธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่จะคํานึงถึงรายได้ และ
สถานภาพในสังคมส่วนผู้ท่ีทําอาชีพรับราชการจะคํานึงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรี 
และเกียรติภูมิของความเป็นราชการ แม้ในกลุ่มอาชีพเดียวกันก็มี ค่านิยม ค่าคิดเห็น และพฤติกรรม 
ท่ีแตกต่างกันไป 
 5. รายได้ต่อเดือน (income) รายได้ต่อเดือนเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้าของ
ผู้บริโภคว่า มีความสามารถในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือไม่ แม้รายได้เป็นตัวแปรท่ีนักการตลาด
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ใช้กันบ่อยมาก แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์
อื่น ๆ เพ่ือให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางลักษณะประชากรศาสตร์ข้างต้นสรุป
ได้ว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความแตกต่างกัน ของกลุ่มบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยท้ังหมดนี้มีส่งผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่า จะเป็นเรื่องความคิด ค่านิยม ความเชื่ อ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุน 

ความหมายของพฤติกรรมการลงทุน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ลงทุนเลือก
ท่ีจะชะลอการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินในวันนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ
เป็นการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน เป็นต้น 
โดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวังให้หลักทรัพย์ หรือตราสาร
การเงินท่ีได้ลงทุนไป มีมูลค่าสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้คุ้มกับโอกาสท่ีเสียไป และเพื่อชดเชยอํานาจซื้อท่ี
สูญเสียไป อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมท้ังชดเชยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือตราสารการเงินตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน  
 ดังนั้น พฤติกรรมการลงทุน หมายถึง การกระทําของนักลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน การพิจารณาประเมินหลักทรัพย์ และการลงทุนซื้อขาย
หรือการถือครองหลักทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึ้น ดังนั้น การตัดสินใจนําเงินมาลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
ศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการลงทุน  

องค์ประกอบของพฤติกรรมการลงทุน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมการลงทุนท่ีสําคัญของนักลงทุน
สกุลเงินดิจิทัล ประกอบด้วย 
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 1. ระยะเวลาในการลงทุน คือ ระยะเวลารวมท่ีนักลงทุนต้องถือครองหลักทรัพย์ การกําหนด
ระยะเวลาสําหรับการลงทุนมักจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของนักลงทุน ประเภท
ของระยะเวลาการลงทุนนั้น แตกต่างกันไปทั้งระยะสั้นไปเป็นระยะยาว   
 2. ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุน คือ เงินจํานวนหนึ่งซึ่งถูกแบ่งออกจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และจะต้อง
ไม่นําเงินก้อนนั้นไปใช้ทําอะไร ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุนช่วงเริ่มต้น ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินจํานวนมาก 
เงินหลักพันก็สามารถเร่ิมต้นลงทุนได้ 
 3. ท่ีมาของเงินทุน คือ แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีตั้งแต่แหล่ง
เงินทุนท่ีจัดหามาได้เอง เช่น เงินเดือน รายได้จากการจ้างงาน หรือกําไรสะสมจากการประกอบ
กิจการสําหรับธุรกิจ รวมถึงแหล่งเงินทุนท่ีมาจากการกู้ยืมเงิน การรับเงินบริจาค เงินลงทุนจาก  
การขายหุ้น และเงินสนับสนุนต่าง ๆ พวกนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนท้ังสิ้น 
 4. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมของบุคคลอื่นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจลงทุน 
 5. ประเภทของสกุลเงินดิจิทัลท่ีลงทุน คือ สกุลเงินดิจิทัลท่ีรู้จักกันแพร่หลาย เช่น Bitcoin 
Ethereum เป็นต้น  
 6. แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน คือ การวางแผนหาความรู้ก่อน ศึกษาพิจารณาข้อเด่น-
ข้อด้อยของการลงทุนแต่ละประเภทอย่างรอบคอบ ปัจจุบันแหล่งความรู้ก็มีให้ศึกษาอย่างมากมาย 
ท้ังเว็บไซต์ท่ีเป็นแหล่งความรู้ทางการเงิน การลงทุนขนาดใหญ่ให้ได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ออกมาเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตัวเราที่สุด 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน 

ความหมายของการตัดสินใจลงทุน 
Carpen (2018) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก

หนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นหนทางให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการบริหารหรือการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน 
และการควบคุมสําหรับทฤษฎีการตัดสินใจนั้น 

Laureiro-Martínez, Daniella et al. (2015) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การกระทํา
ท่ีต้องทําเมื่อไม่มีเวลาท่ีจะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือเมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควร
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หยุดหาข้อเท็จจริง ข้อยุติจะแปรเปลี่ยนไปตามปัญหาท่ีต้องแก้ไข ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวพัน
กับการใช้จ่ายและการใช้เวลา 

จากความหมายของการตัดสินใจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า 
เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายหรือเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (buying processes) 
 Kotler (อ้างถึงใน จุไรวรรณ รินทพล, 2562) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ มี 5 ขั้นตอน 
คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลัง
การซื้อ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา (problem recognition) กระบวนการซื้อของผู้บริโภคจะ
เริม่ต้นด้วยการถูกกระตุ้นความต้องการ ไม่ว่าจะถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในซึ่งเป็นสัญชาตญาณ
ของมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคน เนื่องจากคนมีความต้องการอยู่มากมาย
หลายประการ แต่มีเงินจํากัด ก็พยายามเลือกหรือตระหนักถึงความต้องการท่ีจะเป็นจริง ๆ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (information search) หากเกิดความต้องการจากการถูก
กระตุ้นมากพอก็อาจจะทําการซื้อโดยทันทีแต่หากไม่สามารถสนองความต้องการได้ทันทีก็อาจจะ
สะสมความต้องการเหล่านั้นไว้ และเมื่อสะสมไว้มากก็จะพยายามจะแสวงหา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าเพ่ือหาทางท่ีจะสนองความต้องการท่ีดีที่สุด  
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูล
มาจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผู้บริโภค
ใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละ
สินค้าและน้ําหนักในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียวอาจ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความนิยม และความศรัทธาในตรายี่ห้อนั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เหตุการณ์บางอย่างของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีต  
 ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) เมื่อประเมินทางเลือก โดยเลือกตรายี่ห้อ 
ท่ีตั้งใจจะซื้อ (purchase intention) แล้วอย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจ
ซื้อได้ 
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 ขั้นตอนท่ี 5 ความรู้สึกหลังการซื้อ (post purchase feeling) ตรายี่ห้อท่ีผู้บริโภคได้ทําการ
ตัดสินใจซื้อไปแล้ว อาจทําให้ไม่ได้รับความพอใจตามท่ีหวังหรือคาดคะเนเอาไว้จะทําให้เกิดทัศนคติท่ี
ไม่ดีต่อตรายี่ห้อนั้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม 
กระบวนการความคิดและการตัดสินใจของนักลงทุน ทําให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีต้องการ ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีความต้องการ กระบวนการคิดการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน
และปัจจัยในด้านอื่น ๆ ของแต่ละคนท่ีจะสามารถช่วยให้นักลงทุนตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ 
 
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสกุลเงินดิจิทัล 
 สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ตามนิยามในพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ท่ีจะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ 
หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล
ยังไม่ใช่เงินท่ีธนาคารกลางใดในโลกรับรองว่าสามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย (legal tender) 
สกุลเงินดิจิทัลท่ีรู้จักกันแพร่หลาย เช่น Bitcoin Ethereum 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

ในจังหวัดสงขลา  
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัด-

สงขลา  
การทดสอบสมมติฐานท้ัง 2 ข้อจะทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
 
 

 

ตัวแปรด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

5. รายไดต้่อเดือน 

 

ตัวแปรด้านพฤติกรรมการลงทุน 

1. ระยะเวลาในการลงทุน 

2. ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุน 

3. ท่ีมาของเงินทุน 

4. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

5. ประเภทของสกลุเงินดิจิทลัที่ลงทุน 

6. แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน 

การตัดสินใจลงทุนใน 

สกุลเงินดจิิทัลในจังหวัดสงขลา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัด
สงขลาเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้ กําหนดให้เป็นนักลงทุนหรือผู้ท่ีเคยลงทุนในสกุลเงนิดิจิทัลและ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ใช้การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Cochran (อ้างถึงใน 
อภิดิฐ อุทิศธรรมศักดิ,์ 2561, หน้า 1271) โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ให้มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 5 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ใช้การเก็บข้อมูล
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน อมรรัตน์ 
สําราญจิตต์, 2562, หน้า 147) และทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์โดยใช้บริการ Google 
Form โดยมีผู้ตอบจํานวน 486 คน โดยมีนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา 
จํานวน 405 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้คําถามแบบปลายปิดเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  

การสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) 
ในภาพรวมท่ีได้ คือ 0.90 ผู้เชี่ยวชาญลงมติว่าเนื้อหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของแบบสอบถาม
ถูกต้องและมีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ จึงนําแบบสอบถาม
ท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทําการทดลองกับนักลงทุนหรือเคยลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดสงขลาต่อไป 

การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ข้อคําถาม
ในส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล จํานวน 17 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.794 
ข้อคําถามในส่วนท่ี 3 การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา จํานวน 30 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.927 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นท้ังสองส่วน มีค่าเกิน 0.70 ซึ่งถือได้ว่าผ่านการประเมิน
ความเท่ียงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถ
นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
244 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การหาค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย ระหว่างตัวแปรโดยใช้ t test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
มากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance  
(F test) การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 
ผลการวิจัย 

 
ตาราง 1  
ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  

(n = 405) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ  
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
180 
225 
405 

 
44.4 
55.6 

100.0 
2. อาย ุ

น้อยกว่า 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

รวม 

 
22 

121 
161 
73 
23 
5 

405 

 
5.4 

29.9 
39.8 
18.0 
5.7 
1.2 

100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 
51 

284 

 
12.6 
70.1 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
รวม 

70 
405 

17.3 
100.0 

4. อาชีพ 
พนักงานเอกชน 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
นักลงทุน (full time trader) 
นักเรียน/นักศึกษา 

รวม 

 
113 
24 

128 
82 
33 
25 

405 

 
27.9 
5.9 

31.6 
20.2 
8.1 
6.2 

100.0 
5. รายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 15,000 บาท  
15,000-30,000 บาท 
30,001-45,000 บาท 
45,001-60,000 บาท 
มากกว่า 60,001 บาท 

รวม 

 
39 

123 
138 
64 
41 

405 

 
9.6 

30.4 
34.1 
15.8 
10.1 

100.0 
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ตาราง 2  
ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล  

(n = 405) 
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

1. ระยะเวลาท่ีเร่ิมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล   
น้อยกว่า 3 เดือน  
3-6 เดือน 
6-9 เดือน 

 
64 
93 

101 

 
15.8 
23.0 
24.9 

9 เดือน - 1 ปี 
1 ปี ขึ้นไป 

รวม 

62 
85 

405 

15.3 
21.0 

100.0 
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการถือสกุลเงินดิจิทัล 

น้อยกว่า 3 เดือน  
3-6 เดือน 
6-9 เดือน 
9 เดือน - 1 ปี 
1 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
111 
84 
80 
56 
74 

405 

 
27.4 
20.7 
19.8 
13.8 
18.3 

100.0 
3. ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแต่ละครั้ง 

(ส่วนใหญ่เป็นจํานวนครั้งละเท่าไร)  
น้อยกว่า 30,000 บาท 
30,001-60,000 บาท 
60,001-90,000 บาท 
90,001-120,000 บาท 
120,001-150,000 บาท 
150,001 บาท ขึ้นไป 

รวม 
 

 
 

94 
112 
95 
51 
32 
21 

405 
 

 
 

23.2 
27.7 
23.5 
12.6 
7.9 
5.2 

100.0 
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ตาราง 2 (ต่อ)   
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

4. แหล่งที่มาของเงินทุนท่ีท่านใช้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
เงินออม 
เงินกู้ 
รายได้ประจํา เช่น เงินเดือน 
ใช้ท้ังเงินออม เงินกู้ และรายได้ประจํา  

รวม 

 
160 
34 

103 
108 
405 

 
39.5 
8.4 

25.4 
26.7 

100.0 
5. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการลงทุน 

สกุลเงินดิจิทัล 
ตนเอง 
เพ่ือน 
ครอบครัว 
นักวิเคราะห์/บทวิเคราะห์   

รวม 

 
134 
85 
83 

103 
405 

 
33.1 
21.0 
20.5 
25.4 

100.0 

6. ประเภทของสกุลเงินดิจิทัล (ท่ีลงทุนส่วนใหญ่) 
Bitcoin: BTC 
Ethereu : ETH 
Tether: USDT 
Cardano: ADA 
Binance Coin: BNB 
XRP 
Solana: SOL 
USD Coin: USDC 
Polkadot: DOT 
Dogecoin: DOGE 

รวม 

 
128 
53 
35 
46 
50 
18 
19 
14 
16 
26 

405 

 
31.6 
13.1 
8.6 

11.4 
12.3 
4.4 
4.7 
3.5 
4.0 
6.4 

100.0 
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ตาราง 2 (ต่อ)   
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

7. แหล่งความรู้ทางการเงิน /การลงทุนท่ีช่วยในการตัดสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

Facebook 
Youtube 
Twitter 
เว็บไซต์ 

 
 

132 
102 
31 

102 

 
 

32.6 
25.2 
7.7 

25.2 
Line 
หนังสือ 

รวม 

21 
17 

405 

5.2 
4.2 

100.0 
 
ตาราง 3  
ค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD ของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  

(n = 405) 

การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา 
X  SD ระดับ 

ความสําคัญ 

ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
ขั้นตอนความรู้สึกหลังการซื้อ 

4.0481 
3.9259 
3.9919 
3.9938 
3.9617 

.65989 

.74939 

.68776 

.68400 

.71586 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001–45,000 บาท 
และระยะเวลาท่ีเริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 6-9 เดือน ระยะเวลาเฉลี่ยในการถือสกุลเงินดิจิทัล 
น้อยกว่า 3 เดือน ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแต่ละครั้ง อยู่ระหว่าง 30,001-60,000 บาท 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีท่านใช้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินออม ตัดสินใจในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ลงทุน Bitcoin: BTC ใช้ช่องทาง Facebook เป็นแหล่งความรู้ทางการเงิน/
การลงทุนท่ีช่วยในการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล  

ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา 
พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลาท่ีแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน ท่ีมาของเงินทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในจังหวัดสงขลา (Y) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = 0.723 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในจังหวัดสงขลา ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลาท่ีแตกต่างกันซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชินกฤต วงศ์รักษ์ 
(2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวางแผน 
การเกษียณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญ  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนการเกษียณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน โดยด้านอายุ มีผลต่อด้านความเป็นเจ้าของ ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนใช้ช่องทางออนไลน์เป็น
แหล่งความรู้ทางการเงินหรือการลงทุน เช่น Facebook หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ นักลงทุนท่ีมีอายุระหว่าง 
21-30 ปี สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนได้ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มต้น
ทํางาน ยังไม่มีภาระทางการเงินมากนัก และมีระยะเวลาการลงทุนท่ียาวนานกว่าท่ีจะเกษียณอายุ 
เพราะฉะนั้นจึงเลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูงอย่างสกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการลงทุนโดย
คาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงได้ในระยะยาว แต่นักลงทุนท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี อยู่ในช่วงท้ายของ
การทํางานประจํา ทําให้ไม่มีรายหลักเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน รวมถึงภาระทางการเงินท่ีเพิ่ม
มากขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทําให้เงินออมท่ีเหลืออยู่มักมีไม่เพียงกับการลงทุน หรือหากแบ่งมา
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ลงทุนความสามารถในการยอมรับอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ําลง เน้นเงินต้นต้องไม่หาย นักลงทุน  
จึงลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยหันไปเน้นการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา เช่น ตราสารหนี้ 
พันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในจังหวัดสงขลา ด้านพฤติกรรมการลงทุนโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ F test (Analysis of Variance 
--ANOVA) พบว่า ระยะเวลาในการลงทุน ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุน ท่ีมาของเงินทุน บุคคลท่ีมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ แหล่งความรู้ทางการเงินและการลงทุนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน  
ในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลาท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) พบว่า แหล่งความรู้ทางการเงิน/การลงทุน ท่ีมาของเงินทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับ เกียรติศักดิ พัฒนดํารงเกียรติ (2558) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า นกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
นักลงทุนหุ้นสามัญที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญ
มากกว่านักลงทุนหุ้นสามัญที่มีประสบการณ์การลงทุน 3 ปีขึ้นไป และยังพบว่า นักลงทุนหุ้นสามัญ
ท่ีมีประสบการณ์การลงทุนระหว่าง 1-2 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญมากกว่านักลงทุน
หุ้นสามัญท่ีมีประสบการณ์การลงทุน 3 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับ ทิฆัมพร จาดสุวรรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนท่ีมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นักลงทุนในหุ้นสามัญท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน
ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการลงทุนท่ีกล่าวถึงนั้น 
ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ท่ีใช้บริการ การเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ จํานวนเงิน 
ท่ีใช้ลงทุน และท่ีมาของเงินทุน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความ
เส่ียงสูง ผู้ท่ีจะลงทุนควรศึกษาข้อมูลทุกอย่างท่ีจําเป็นในการลงทุนให้ดีเสียก่อน นักลงทุนควรต้อง
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลให้เข้าใจ ซึ่งมีท้ังข่าวในด้านบวกและด้านลบ จําเป็นต้องใช้
เวลาในการทําความเข้าใจ ซึ่งท้ังหมดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและความเชื่อมั่นของสกุลเงินดิจิทัล 
ทําให้ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวก่อน โดยนักลงทุนแต่ละคน
มีประสบการณ์ในการลงทุนท่ีแตกต่างกัน นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนตํ่า จะมีจํานวนการซื้อขาย
มากกว่า นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์สูงซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจลงทุนมากกว่า จึงทําให้มี
จํานวนการซื้อขายไม่มากนัก นักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จะใช้เงินออม และตัดสินใจในการลงทุน
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สกุลเงินดิจิทัลด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งความรู้ทางการเงินและการลงทุนใช้ช่องทาง Facebook 
และ Youtube โดยนักลงทุนแต่ละคนจะต้องเลือกรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง นักลงทุน
บางส่วนถือครองสกุลเงินดิจิทัลในระยะยาวทําให้มีโอกาสท่ีจะได้รับกําไรมากขึ้น แต่ถ้านักลง ทุน 
รับความเส่ียงไม่ได้เมื่อเห็นราคาท่ีอาจลดลงมาเยอะในบางช่วง การรีบเข้าซื้อขายเพื่อทํากําไรน้อย 
แต่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ก็เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีทําให้นักลงทุนสามารถมีความสุขกับการลงทุนได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ปฏิบัติ 
1. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเน้นให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัลผ่านช่องทาง

ออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนของนักลงทุน เช่น Facebook หรือเว็บไซต์
ต่าง ๆ โดยมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น เพ่ือป้องกันไม่ให้นักลงทุนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

2. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange) ควรวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุน
กลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ พิจารณาแหล่งความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนท่ีนักลงทุนสนใจ เช่น 
Facebook หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ทําให้สามารถทําการตลาดได้ตรงตามเป้าหมาย สามารถสร้างการ
รับรู้แบรนด์ (brand awareness) และการเข้าถึง (reach) โดยคาดหวังผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพได้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่ม เช่น การนําปัจจัยท่ีเป็นแนวโน้มสมัยใหม่
ในปัจจุบัน อาจจะมีความแตกต่างไปจากแนวคิดพื้นฐานหรือทฤษฎีการลงทุนแบบเดิม จึงเป็น
ลักษณะที่สําคัญของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตต่อไป 

2. ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มนักลงทุนในจังหวัดสงขลาเท่านั้น ซึ่งถ้าต้องการข้อมูล
ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม 

3. การควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร และ (2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 160 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Sample (t test), One-way ANOVA, Correlation และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ในพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี 3 ด้าน ได้แก่ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (b = .311) 
การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (b = .242) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับสังคม (b = .366) นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด, คุณภาพชีวิตการทํางาน, ความผูกพันต่อองค์กร 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were: (1) to study the quality of work life and 
organizational commitment, and (2) to study the quality of work life factors affecting 
organizational commitment. The research was quantitative research with 160 personnel 
working for the Office of the Attorney General in Mueang District, Chiang Mai as 
members of the sample population using the technique of multi-stage sampling. 
Data were collected using a questionnaire. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t test, One-way ANOVA, 
correlation and multiple regression analysis with a statistical significance level 
of .05. Findings are as follows: The dimensions of quality of work life affecting 
organizational commitment of personnel in the Office of the Attorney General in 
Mueang District, Chiang Mai could be concluded that the three important factors 
were: Job advancement and security (b = .311), collaboration and relationship with 
others (b = .242) job characteristics-social relation (b = .366) at the statistically 
significant level of .05 

 
Keywords: Personnel in the Office of the Attorney General, Quality of Work Life, 
Organizational Commitment  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ระบุว่า “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญท่ีช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” เพื่อเป็นแนวทางให้ (1) บุคลากรภาครัฐใช้ในการบริหาร
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผน การพัฒนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง (2) 
หน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทุกคน มีกรอบความคิดและทักษะท่ี
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เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปัจจุบัน
และอนาคต และ (3) หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบนิเวศในการทํางาน (ecosystem) ท่ีเอื้อให้
บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สํานักงาน ก.พ., 2563)  

จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี 
ดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน ก.พ. ได้ออกนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ระบบนิเวศในการทํางาน (ecosystem) ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาสําหรับ
การทํางานและการดําเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 (2) พัฒนากรอบ
ทักษะ (skillsets) การทํางานในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 และการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนภารกิจ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาระบบราชการในอนาคต และ (3) ปลูกฝัง
บุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมและทํางานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และมีทัศนคติแบบสากล
ท่ีสอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐท่ีทันสมัย (สํานักงาน ก.พ., 2563) 

นโยบายในการพัฒนาภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐด้วยแนวคิดใหม่ ดังกล่าวข้างต้น  
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐ ดังนั้น 
งานวิจัยในครั้งนี้จึงทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดด้านคุณภาพชีวิต
การทํางานของ Walton (1973) ท่ีได้รับความนิยมในทางการศึกษาและการปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน 
(Astrianti, Najib, & Sartono, 2020) และใช้แนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Steers and 
Porter (1983) ซึ่งเป็นมุมมองการวัดผลความผูกพันต่อองค์กรในประเด็นการยอมรับเป้าหมาย 
ค่านิยม ความทุ่มเท ในการทํางานและความปรารถนาท่ีจะเป็นบุคลากรขององค์กร    

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงาน
อัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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นิยามศัพท์ 
 

 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรท่ีเอื้อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มี 8 ด้าน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานโดยรวม และ
ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 
 ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติและพฤติกรรมท่ีบุคลากร 
แต่ละคนแสดงออกต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงาน มี 3 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์กร และความปรารถนา 
ท่ีจะดํารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
คุณภาพชีวิตการท างาน  

แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton (1973) ท่ีได้นําเสนอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
8 ด้าน เป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมในการศึกษาและใช้ในทางปฏิบัติถึงปัจจุบัน (Astrianti et al., 
2020) องค์ประกอบ 8 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
พิจารณาความพอเพียงในการดํารงชีวิต ความยุติธรรมในการประเมิน (2) ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
(4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (5) ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น (6) ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร (7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางานโดยรวม และ (8) ด้านลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม เป็นการทํางานท่ี
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอก ส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน 
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ความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสามารถเป็นตัวชี้นําประสิทธิภาพขององค์กร 

องค์กรจําเป็นต้องสร้างให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของตน (ศิริมา ตันติธํารงวุฒิ, 
มนตรี พิริยะกุล และนรพล จินันท์เดช, 2559) Steers and Porter (1983) นิยาม ความผูกพัน 
หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ขององค์กร และแบ่ง
ความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือองค์กร และ (3) ด้านความปรารถนาท่ีจะดํารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความชื่อสัตย์ต่อองค์การ ต้องการท่ีจะ
อยู่ปฏิบัติงานในฐานะบุคคลากรขององค์กรอย่างแน่วแน่ ไม่คิดหรือมีความต้องการท่ีจะลาออก
จากองค์กร 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในหลายบริบท ได้แก่ งานวิจัยของ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และประสพชัย พสุนนท์ 
(2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จํากัด จํานวน 280 คน ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในทางบวกมี 2 ปัจจัย คือ การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
และความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยท้ัง 2 ปัจจัยก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม พนักงาน
มีความรู้สึกว่าองค์กรมีความสําคัญต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคม 
พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และการมีความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันกับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทําให้เกิดความไว้วางใจ เกิดบรรยากาศของความร่วมมือและเป็นมิตร  
พนักงานมีความสุขกับการทํางาน มีความผูกพันต่อองค์กร ยินดีปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรได้
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีพบว่า ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอีกหลายชิ้น ได้แก่ งานวิจัยของ ศิริวรรณ จันรจนา และกฤษดา 
เชียรวัฒนสุข (2563) ท่ีศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 909 คน 
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สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตใน
การทํางานด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการท่ีบริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR เพื่อให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่เสมอส่งเสริมให้พนักงานผูกพันต่อองค์กร เป็นความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม และงานวิจัยของ  
สิริพร มูลเมือง (2564) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จํานวน 245 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิต  
ในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ คือ ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ การมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์
ให้กับสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ยังพบประเด็นอื่นของคุณภาพชีวิตการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
ตามแนวคิดของ Walton (1973) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ งานวิจัยของ สุรทิน  
กรีดํารงศักดิ์, ระพีพรรณ พิริยะกุล, นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร และนรพล จินันท์เดช (2561) ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กรจากอิทธิพลของการจัดการความยุติธรรม ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานการแพทย์
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติใช้การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ดุลยภาพงานและชีวิตส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรอย่างมีนัยสําคัญ และงานวิจัยของ Astrianti et al. (2020) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความผูกพันต่อองค์กร และการลาออกของพนักงานบัญชีในสถาบันการเงินขนาดเล็ก จํานวน 115 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ด้าน ของ Walton (1973) มีผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน และคุณภาพชีวิตการทํางานส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจะส่งผลให้การลาออกจาก
งานของพนักงานลดลง รวมถึงงานวิจัยของ พสิษฐ์ ฐิติธนารัศมิ์, ประยงค์ มีใจซื่อ, วิรัช สงวนวงศ์วาน 
และนรพล จินนัท์เดช (2564) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 6 คน พนักงาน 4 กลุ่ม รวม 15 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลจากพนักงาน จํานวน 500 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
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ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดในการทํางานมีผลทางลบต่อคุณภาพชีวิต
การทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานมีผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน และคุณภาพชีวิต
การทํางานมีผลทางลบต่อความตั้งใจลาออก ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และงานวิจัยของ ตวงพร ทวีรักษ์, 
นรพล จินันท์เดช และประยงค์ มีใจซื่อ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จํานวน 365 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติใช้การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประเภทบุคลากร 
6. ระยะเวลาในการทํางาน 
7. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
  
  

    
                            
 
 
 
 
   
  
                                                                                                         

 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ 
    เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
2. ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท 
    ความพยายามอย่างเตม็ที่เพื่อองค์กร 
3. ด้านความปรารถนาที่จะดํารงไว้ซึ่ง 
    ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

  

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและ

ยุติธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรูค้วามสามารถ

ของบุคคล 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 
5. ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร 
7. ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตกับการทํางาน

โดยรวม 
8. ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ

สังคม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรเป็นบุคลากรของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการอัยการ 
ข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ จํานวน 9 หน่วยงาน รวม 
248 คน (ข้อมูลอัตรากําลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 ด้วยสูตร n = N / 1 + Ne2  = 248 / 1.62 = 153 โดยงานวิจัยกําหนด 160 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดย (1) ทําการแบ่งชั้น เนื่องจากประชากร
เป็นกลุ่มย่อย จํานวน 9 หน่วยงาน (2) จัดสรรขนาดตัวอย่างให้กับแต่ละกลุ่มย่อยโดยวิธีการจัดการ
แบบสัดส่วน และ (3) สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบตามลําดับการลงนามเข้าทํางานของแต่สํานักงาน 
ตามสัดส่วน   

เคร่ืองมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม สร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน 
และส่วนท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กร  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้ (1) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index--IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ยอมรับข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Rovinelli & Hambleton, 1977) และ (2) ทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) 
โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของ 

ครอนบาค (Cronbach) โดยจะต้องมีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Cortina, 1993) 
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ตาราง 1  
ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 0.60-1.00 0.94 
ความผูกพันต่อองค์กร 0.60-1.00 0.92 

 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผ่านเกณฑ์

ท่ีกําหนด แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพสามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้   
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ (1) มีหนังสือขออนุญาตทําการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

(2) นําแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด พร้อมบัญชีรายชื่อบุคลากร รอท่ีจุดลงนามเข้าทํางานของแต่ละ
สํานักงาน (3) แจกแบบสอบถามตามลําดับการลงนามเข้าทํางานพร้อมจดบันทึกผู้รับแบบสอบถาม 
ในบัญชีรายชื่อจนครบจํานวน และ (4) ติดตามแบบสอบถามตามข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อ
จนครบจํานวนท่ีต้องการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน Independent Samples t test, One-way ANOVA, Correlations และการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีปกติ (ENTER method) กําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ .05  

 

ผลการวิจัย 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55) 
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 36.25) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 57.50) มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 50) เป็นข้าราชการธุรการ (ร้อยละ 65) มีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า  
5 ปี (ร้อยละ 30) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-30,000 บาท (ร้อยละ 30.63)  
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ตาราง 2 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง   

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความเห็น 

M SD แปลความหมาย 
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและ 

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

3.86 
 

3.84 
3.90 
4.19 

0.78 
 

0.64 
0.69 
0.64 

มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 

5. ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานโดยรวม 
8. ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 

4.19 
4.13 
4.06 
4.31 

0.64 
0.65 
0.72 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.06 0.56 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก (M = 4.06) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (M = 4.31) รองลงมา ด้านความ 
ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (M = 4.19) และด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (M = 3.84)  

 
ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง   

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความเห็น 

M SD แปลความหมาย 
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 

ขององค์กร  
 

4.25 
 

0.61 
 

มากท่ีสุด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความเห็น 

M SD แปลความหมาย 
2. ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ี 

เพ่ือองค์กร  
3. ด้านความปรารถนาท่ีจะดํารงไว้ซึ่งความเป็น 

สมาชิกภาพขององค์กร 

 
4.45 

 
4.36 

 
0.50 

 
0.59 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.36 0.52 มากท่ีสุด 
 
จากตาราง 3 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ี

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M = 4.36) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุดคือ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์กร (M = 4.45) รองลงมาคือ 
ด้านความปรารถนาท่ีจะดํารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร (M = 4.36) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุดคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (M = 4.25) 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า (1) บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการทํางาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ (2) บุคลากรท่ี
มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม ไม่ต่างกัน    

  
ตาราง 4  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม  
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Yt 

X1 1         

X2 .540** 1        

X3 .672** .725** 1       

X4 .604** .646** .812** 1      

X5 .540** .682** .708** .764** 1     
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ตาราง 4 (ต่อ) 

*P < .05, **P < .01 
 

จากตาราง 4 กําหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทํางาน (X) 
ต่อความผูกพันต่อองค์กร (Y) โดยคุณภาพชีวิตการทํางาน (X) มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X1) ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (X2) 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล (X3) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน (X4) ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X5) ด้านสิทธิส่วนบุคคลและ
ประชาธิปไตยในองค์กร (X6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานโดยรวม (X7) และด้าน
ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (X8) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 8 ด้าน (X1-X8) กับความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวม (Yt) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.542-0.801 จัดอยู่ในระดับปานกลางทุกคู่ (Best & Kahn, 1995) 
โดยทุกคู่เป็นความสัมพันธ์แบบเป็นบวกมีทิศทางเดียวกัน คู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุด 
เท่ากับ 0.801 คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (X8) กับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวม (Yt) 
  
ตาราง 5  
ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยพหุคูณของความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Toler-
ance 

VIF 

B SE Beta     

ค่าคงที่ .947 .155  6.106 .000*   
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ 
และยุติธรรม (X1) .045 .036 .067 1.255 .211 .528 1.893 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Yt 

X6 .567** .605** .750** .778** .815** 1    

X7 .484** .720** .580** .625** .719** .655** 1   

X8 .463** .597** .617** .721** .706** .731** .636** 1  

Yt .542** .621** .662** .790** .782** .754** .660** .801** 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Toler-
ance 

VIF 

B SE Beta     

สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ (X2) .013 .056 .016 .232 .817 .322 3.109 
โอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคคล (X3) –.081 .063 –.108 –1.295 .197 .219 4.571 
ความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในงาน (X4) .254 .066 .311 3.845 .000* .233 4.300 
การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์ 
กับบุคคลอ่ืน (X5) .197 .064 .242 3.071 .003* .244 4.098 
สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตย 
ในองค์กร (X6) .041 .064 .051 .637 .525 .234 4.277 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
โดยรวม (X7) .032 .047 .044 .670 .504 .358 2.797 
ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับสังคม (X8) .307 .054 .366 5.722 .000* .372 2.686 
R =.878, R2 = .770, Adjusted R2 = .758, SE = .255  
F ratio = 63.342, Sig. = 000* 

*p < .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ตัวแปรต้นปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน (X) อธิบายความผันแปรของ
ความผูกพันต่อองค์กร (Y) ของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ร้อยละ 77 (R2 = .770) และเมื่อพิจารณาปัจจัยของตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อตัวแปรตาม พบว่า 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4) การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X5) 
และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (X8) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
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^ 

^ 

 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 Y = .947 + .045(X1) + .013(X2) – .081(X3) + .254(X4)* + .197(X5)* + .041(X6) 

+ .032(X7) + .307(X8)* 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน    
 ZY = .067 การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X1) + .016 สภาพแวดล้อมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (X2) – .108 โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
(X3) + .311 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4)* + .242 การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น (X5)* + .051 สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร (X6) + .044 ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางานโดยรวม (X7) + .366 ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (X8)* 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 

1. สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการทํางาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร พบว่า ไม่ต่างกัน    

2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มี 3 ด้านท่ีส่งผล คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4) 
ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X5) และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กับสังคม (X8) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

  

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า มีปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4) ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยสําคัญ คือ ลักษณะเฉพาะ
ของงานราชการซึ่งเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมและมีความมั่นคง และมีปัจจัยสนับสนุน คือ 
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การใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น และโอกาสก้าวหน้าภายในองค์กร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Astrianti et al. (2020) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร และ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานบัญชี จํานวน 115 คน ในสถาบันการเงินขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ด้าน ของ Walton (1973) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มการรับรู้ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานจะส่งผลให้ การลาออกจากงานของ
พนักงานลดลง  

2. ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X5) ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยสําคัญ คือ 
การมีเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาท่ีดี การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
และปัจจัยสนับสนุน คือ โอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน การทํางานเป็นทีม 
และบรรยากาศการทํางานท่ีช่วยเหลือกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และประสพชัย 
พสุนนท์ (2560) ท่ีพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยาม
ฟิตติ้งส์ จํากัด ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่งผลทางบวกต่อความผูกพัน
องค์กร โดยเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ ความร่วมมือและเป็นมิตร  
มีความสุขกับการทํางาน มีความผูกพันต่อองค์กร ยินดีปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (X8) ซึ่งเกิดมาจากความภาคภูมิใจ
ในองค์กรท่ีทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้
ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิริพร มูลเมือง (2564) ท่ีพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ 
การมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้กับสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จันรจนา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 
(2563) ท่ีพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานของบริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) 
จํากัด ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยการท่ี
บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่เสมอ
ส่งเสริมให้พนักงานผูกพันต่อองค์กรเป็นความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานในภาพรวม อีกท้ัง ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และประสพชัย 
พสุนนท์ (2560) ท่ีพบว่า เป็นปัจจัยทําให้พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์กรมีความสําคัญต่อสังคม  
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มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคม พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร  
มีความสุขกับการทํางาน มีความผูกพันต่อองค์กร ยินดีปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรได้วางไว้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้เชิงการจัดการ 
 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สํานักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังนโยบายในการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐด้วยแนวคิดใหม่ในครั้งนี้ พบว่า มีปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
สังคม (X8) มีระดับคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4) และการ
ทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X5) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัย 
มีข้อเสนอแนะใน 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร องค์กรควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กร มีนโยบายส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสังคมและชุมชนอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง โดยปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและนําเสนอภาพลักษณ์
ดังกล่าวผ่านการสื่อสารในสื่อต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ โดย
ภาพลักษณ์องค์กรท่ีปรากฎออกไปทางสื่อโซเชียลมีเดียจะสร้างการรับรู้และจดจําภาพลักษณ์ของ
บุคลากรภาครัฐต่อสาธารณชน ทําให้บุคลากรภาครัฐต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวในการกระทําต่าง ๆ 
ท้ังในขณะปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางบวก
ขององค์กร 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศการทํางานภายในองค์กร ซึ่งในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ตามข้อ 1. องค์กรควรมีนโยบายปรับปรุงบรรยากาศองค์กรให้สอดคล้องกัน โดยผู้บริหารทุกคน 
ทุกระดับต้องเป็นผู้นําและพนักงานต้องมีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ จะต้องสร้างบรรยากาศ
องค์กรให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้บังคับบัญชาและพนักงาน บรรยากาศการทํางาน
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แบบทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยเหลือกันในการทํางาน และการส่งเสริมความรู้ 
ให้สอดคล้องกับงานปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

งานวิจัยในครั้งนี้ ใช้แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton (1973) ท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐท่ีมีนโยบายสร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปสู่การปฏิบัติงานใน
ระบบดิจิทัลและนวัตกรรม และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีองค์ประกอบเพียงบางส่วนของแนวคิด
ท่ียังคงใช้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้น ทําในประเทศไทยและนํามาเป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในครั้งนี้ ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาแนวคิดด้านคุณภาพชีวิตการทํางานให้มีความสอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น     

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรนําโมเดลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดในภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา เพื่อเปรียบเทียบ
กับผลการวิจัยในครั้งนี้   

2. งานวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์กร การวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น การสนับสนุนจากองค์กร และ
ความพึงพอใจในงาน เป็นต้น  

3. จากข้อเสนอแนะในการนําไปประยุกต์ใช้เชิงการจัดการ งานวิจัยในครั้งต่อไปควรทําวิจัย
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐท่ีปรากฏทางโซเชียลมีเดีย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของบุคลากรภาครัฐ 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานท่ีมีผลต่อความสุขใน
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานท่ี
มีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 300 คน โดยคํานวณตามสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระดับนัยสําคัญท่ี .05  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์
กันสูงกับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์
กันสูงกับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความสุขในการทํางาน, บุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to study (1) the factors on job characteristics and (2) the factors 
on job environment affecting work life happiness of Chiang Mai Rajabhat University 
Personnel. The sample were 300 staff working at Chiang Mai Rajabhat University 
selected by using the Table of Taro Yamane. Data analysis methods used in this 
research were percentage, mean, standard deviation (SD) and multiple regression 
with the significant level of .05. The findings were job characteristics factors had 
high positive relation with work life happiness of Chiang Mai Rajabhat University 
Personnel at significant level of .05. and job environment factors had high positive 
relation with work life happiness of Chiang Mai Rajabhat University Personnel at 
significant level of .05. 
 
Keywords: Work Life Happiness, Employees, Chiang Mai Rajabhat University 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีประชาชนท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนก่อ 
ให้เกิดความเครียดและความกดดัน ส่งผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเรียกว่า ความสุข ไม่ว่าจะ
เป็นความสุข ในชีวิตส่วนตัว ชีวิตในสังคม รวมถึงความสุขในการทํางานด้วย ข้อมูลจากเว็ บไซต์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา พบว่า ประชาชน
ไทยมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงสุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติ โดยมีภาวะเครียดสูง คิดเป็นร้อยละ 45.50 
ภาวะเส่ียงต่อโรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 51.50 ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 30.60 และมี
ภาวะหมดไฟในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 17.60 (กรมสุภาพจิต, 2564) 
 ความสุขในการทํางานถือเป็นปัจจัยท่ีบุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความต้องการ เนื่องจาก
การทํางานถือเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตประจําวัน เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลายาวนานท่ีสุดในแต่ละวัน 
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ซึ่งองค์กรท่ีต้องการจะประสบความสําเร็จจึงไม่สามารถปฏิเสธท่ีจะให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ความสุขในการทํางานของบุคลากรในองค์กรได้ เมื่อบุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีความสัมพันธ์ 
ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะเป็นตัว
ผลักดันให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและแผนงาน
ท่ีวางได้ บุคลากรมีความรักความภักดีต่อองค์กรอยากที่จะร่วมงานกับองค์กรตลอดไป 
 ปัจจุบันองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ได้หันมาให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น 
โดยบุคลากรขององค์กรถือเป็นสินทรัพย์ (asset) ท่ีมีค่าขององค์กรและสามารถนําพาองค์กรให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นกุญแจสําคัญ (key success factor) ในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสําคัญกับการสร้างความสุข
ให้กับบุคลากร ซึ่งผลการวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าหากบุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุข
ในการทํางานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเชิงบวก และในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรไม่มี
ความสุขในการทํางานก็จะส่งผลในเชิงลบให้แก่องค์กร เช่นกัน (ฐิติวัจน์ ทองแก้ว และประสพชัย 
พสุนนท์, 2560) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีประวัติ
การดําเนินงานทางด้านการศึกษากว่า 97 ปี มีหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
ท้ังระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 มีปริมาณของนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ทุกระดับ และทุกคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ รวมท้ังสิ้นจํานวน 17,887 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากสํานัก-
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีบุคลากรท้ังสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,109 คน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564 จากกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละสายงานมากขึ้นตามไปด้วย  
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษาข้อมูลจากบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่า 
มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร และสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย
มาเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสุขในการทํางาน  
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการตอบสนองในด้านต่าง ๆ 
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ท่ีตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทํางานมากขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและนําองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะงานท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการรับรู้
เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานท่ีปฎิบัติอยู่ ว่าเป็นงานท่ีมีลักษณะท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความรู้
และความสามารถเป็นงานท่ีมีความสําคัญ มีคุณค่ากับตัวบุคลากร  
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มีการร่วมมือกันทํางานด้วยดีในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความอบอุ่นเอื้ออาทร และ
มีบรรยากาศเป็นมิตรต่อกัน  
 3. ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน อันเนื่องมาจากความสุขจากตัวงาน และสภาพแวดล้อมในขณะทํางาน 
ซึ่งเป็นอารมณ์ทางบวกในแต่ละวัน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1,109 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กองบริหารงานบุคคล, 2564) 
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 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากร ด้วยวิธีการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
ในการสุ่มตัวอย่างของประชากร จากการคํานวณจะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างของประชากร จํานวน 
300 คน 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน 
ท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 4. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 5. ขอบเขตด้านตัวแปร ศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรท่ีสําคัญ คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) ได้แก่ ด้านความสําคัญของงาน ด้านความหลากหลายของงาน 
ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการทราบผลสะท้อน

กลับจากงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ 
ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
การจ่ายค่าตอบแทน ส่วนตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ (Y) ได้แก่ ด้านความรักในงาน ด้านความสําเร็จในงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้าน
การเป็นท่ียอมรับ  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ใช้แนวคิดทฤษฎีตามปัจจัยในการศึกษา ดังนี้ ปัจจัยคุณลักษณะงาน Hackman and Oldham 
(อ้างถึงใน นูร์ปาซียะห์ กูนา, 2562, หน้า 19-22) ได้แบ่งคุณลักษณะของงาน ออกเป็น 5 ด้าน คือ 
ด้านความหลากหลายทักษะ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความสําคัญของงาน ด้านความมี
อิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการทราบผลสะท้อนกลับจากงาน ซึ่งอิทธิพลจากคุณลักษณะของ
งานท้ัง 5 ด้าน จะส่งผลกระทบไปยังภาวะทางจิตใจ ทําให้เกิดเป็นประสบการณ์การรับรู้ 3 ข้อ คือ 
ประสบการณ์การรับรู้ว่างานท่ีปฏิบัตินั้นมีความสําคัญ มีคุณค่าความหมายกับตนเอง ประสบการณ์
การรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การรับรู้ผลท่ีเกิดจากการกระทํา 
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ต่อจากนั้นจะส่งผลก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพราะการท่ีบุคคลรับรู้ว่างานท่ีตนเองปฏิบัติ
อยู่เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของตน ย่อมจะทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
กับมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีความสุขในการทํางาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในงาน การปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานท้ังทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การปฏิบัติงาน ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร 
ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการจ่ายค่าตอบแทน ตามแนวคิด
ของ Forehand and Gilmer (1964) (ณธัชพงศ์ พิสิษนุพงศ์, 2561, หน้า 69-70) จะส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสุขในการทํางาน มีความอยากจะร่วมงานกับมหาวิทยาลัย 
ลดอัตราการขาด การลาและการลาออกจากงาน และปัจจัยความสุขในการทํางาน คือ ความรู้สึก
พึงพอใจ ความรู้สึกปลาบปลื้มใจ จากผลของการปฏิบัติงานท่ีดีของบุคลากร เป็นความรู้สึกทาง
อารมณ์ในเชิงบวก เช่น การได้รับความร่วมมือในการทํางาน การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน 
การมีสัมพันธภาพท่ีดีในมหาวิทยาลัย เป็นต้น นําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพจนประสบ
ผลสําเร็จ ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีรับผิดชอบ เกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบ
ของความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คือ 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสําเร็จในงาน และด้านการเป็นท่ียอมรับ 
ตามแนวคิดของ Manion (อ้างถึงใน ปิยะธิดา ปัญญา และไพศาล วรคํา, 2560, หน้า 22) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภัทรดนัย ใต้ไธสง (2561) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด์ เซลส์ จํากดั พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกสูงท่ีสุด คือ ค่า r = 0.779, ค่า p-value = 0.000 รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร 
ด้านคุณภาพชีวติในการทํางาน ด้านผู้นํา และด้านความสัมพันธ์ในท่ีทํางาน ตามลําดับ 
 นูร์ปาซียะห์ กูนา (2562) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทํางานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านลักษณะงานและ
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในท่ีทํางานและด้านค่าตอบแทนสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความสุข  
ในการทํางานของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 ธญา เรืองเมธีกุล (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคน 
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และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และปัจจัย
ท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวของงาน ตามลําดับ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน 
- ด้านความสําคัญของงาน 
- ด้านความหลากหลายของงาน 
- ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 
- ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
- ด้านการทราบผลสะท้อนกลับจากงาน 
(ตามแนวคิด: Hackman & Oldham  
(1980)) 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน 

- ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ 

- ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร 

- ด้านความมั่นคงในงาน 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- ด้านการจ่ายค่าตอบแทน 

(ตามแนวคิด: Forehand & Gilmer 
(1964)) 
 

ความสุขในการท างาน 
- ด้านความรักในงาน 
- ด้านความสําเร็จในงาน 
- ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
- ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
(ตามแนวคดิ: Manion (2003)) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน มีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม ่
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 
1,109 คน ผู้วิจัยคิดคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กําหนดความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยสามารถ
คํานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้จํานวน 300 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นํามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา ซึ่งเนื้อหาในแบบสอบถาม
ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงานปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้
ต่อเดือน และสังกัดคณะ/หน่วยงาน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านความสําคัญของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความ
มีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการทราบผลสะท้อนกลับของงาน 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร 
ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการจ่ายค่าตอบแทน 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย -
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านความรักในงาน ด้านความสําเร็จในงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
และด้านการเป็นท่ียอมรับ 

โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 จะเป็นการให้คะแนน (rating scale) 
ลักษณะคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบหาความเท่ียงตรง (validity) 
และความเชื่อถือได้ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยมีวิธีการดังนี้ 
 2.1 การหาความเท่ียงตรง (validity) โดยการนําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อช่วยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 2.2 การหาความเชื่อถือได้ (reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ 
(per-test) โดยการทดสอบการใช้ (try-out) จํานวน 40 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ในแบบสอบถามและนําข้อมูลท่ีได้มาใช้วิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ด้วยการใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) แสดงถึงระดับ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0 ≤ α ≤ 1 ผลการทดสอบค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.948 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 1.0 แสดงว่าผลการทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นสูง สามารถนําไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 2. นําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพ แล้วนําไปจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
จํานวน 300 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD)   
 
 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 
 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสขุในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) ตัวแปรตาม คือ 
ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Y) 
 

ผลการวิจัย 
 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ส่วนมาก 
เป็นบุคลากรเพศหญิง จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีอายุระหว่าง 36 -45 ปี จํานวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.30 มีสถานะการทํางานเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 
มีอายุการทํางานเป็นบุคลากรตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 และสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (X = 4.17, SD = 0.494) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลําดับ ค่าเฉลี่ย พบว่า 
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ด้านความสําคัญของงาน (X = 4.41, SD = 0.538) ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน (X = 4.35, SD = 
0.582) ด้านความหลากหลายของงาน ( X = 4.31, SD = 0.580) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (X = 3.96, SD = 0.644) ด้านการทราบผลสะท้อน
กลับของงาน (X = 3.82, SD = 0.819) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน X  SD ระดับ 
1. ด้านความสําคัญของงาน 4.41 0.538 มากท่ีสุด 
2. ด้านความหลากหลายของงาน 4.31 0.580 มากท่ีสุด 
3. ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 4.35 0.582 มากท่ีสุด 
4. ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 3.96 0.644 มาก 
5. ด้านการทราบผลสะท้อนกลับของงาน 3.82 0.819 มาก 

รวม 4.17 0.494 มาก 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.88, SD = 0.635) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลําดับ ค่าเฉลี่ย 
พบว่า ด้านความมั่นคงในงาน (X = 4.11, SD = 0.734) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (X = 3.92, 
SD = 0.785) ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร (X = 3.87, SD = 0.807) ด้านโครงสร้างองค์กรและ

กฎระเบียบ (x ̅= 3.83, SD = 0.733) และ ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ( X = 3.65, SD = 0.820)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ (ดูตาราง 2) 
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ตาราง 2  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน X  SD ระดับ 
1. ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ 3.83 0.733 มาก 
2. ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร 3.87 0.807 มาก 
3. ด้านความมั่นคงในงาน 4.11 0.734 มาก 
4. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.92 0.785 มาก 
5. ด้านการจ่ายค่าตอบแทน 3.65 0.820 มาก 

รวม 3.88 0.635 มาก 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า 
ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.17, SD = 0.582) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลําดับ ค่าเฉลี่ย พบว่า บุคลากรมีความสุข
ด้านความสําเร็จในงาน ( X = 4.31, SD = 0.579) ด้านความรักในงาน ( X = 4.22, SD = 0.680)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X = 4.09, SD = 0.729) ด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ (X = 4.04, SD = 0.717) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ (ดูตาราง 3) 
 
ตาราง 3  
ความสุขในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ความสุขในการทํางาน (Y) X  SD การแปลผล 
1. ด้านความรักในงาน 4.22 0.680 มากท่ีสุด 
2. ด้านความสําเร็จในงาน 4.31 0.579 มากท่ีสุด 
3. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 4.04 0.717 มาก 
4. ด้านการเป็นท่ียอมรับ 4.09 0.729 มาก 

รวม 4.17 0.582 มาก 
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 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดูตาราง 4)  
 
ตาราง 4  
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน 

ตัวแปร 
ความสุข 

ในการทํางาน 
(Y) 

ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะงาน 

(x ) 

ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม

ในงาน (x2) 
ความสุขในการทํางาน (Y) 1.000   

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) 0.699* 1.000  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) 0.759* 0.673* 1.000 
*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางาน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท้ัง 2 ปัจจัยสามารถร่วมพยากรณ์ภาพรวมของความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 64.00 (R2 = 0.640) มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05  

 ท้ังนี้ มีตัวพยากรณ์ท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (β = 0.527) 

และปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (β = 0.344) ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในงาน และปัจจัยด้านคุณลักษณะงานท่ีเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นด้วย และปัจจัยท้ัง 2 ด้าน มีความเหมาะสมมาก  
ในการพยากรณ์ความสุขในการทํางาน (t = 7.300, 11.196) (F = 264.187) (ดูตาราง 5) 
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ตาราง 5  
ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวแปรอิสระ B SE β t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.611 0.171 - 3.567 0.000* 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) 0.405 0.55 0.344 7.300 0.000* 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) 0.483 0.43 0.527 11.196 0.000* 

*มีนัยสําคัญที่ .05   R = 0.800      R Square = 0.640         Adjusted R Square = 0.638 
                        Std. Error of Estimate   = 0.350          Durbin-Watson = 2.005  
                        F = 264.187          Sig.  = 0.000 

สมการถดถอยพหุคูณ :  ̂ = 0.611 + 0.405   + 0.483   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) มีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) มีผลต่อความสุขในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  โดยท้ัง 2 ปัจจัย สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาพรวมของความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 64.00  
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน (x ) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน (x2) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 
 3. ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก (X = 4.17, 
SD = 0.582) 
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การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1. จากการศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ท้ัง 5 ด้าน 
คือ ด้านความสําคัญของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้าน
ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการทราบผลสะท้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับความสัมพันธ์กันสูง (R = 0.800) กับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hackman and Oldham 
(1980) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลรับรู้คุณลักษณะของงานในองค์กร จะนําไปสู่ภาวะทางจิตใจท่ีมีความ 
สัมพันธ์กับแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดความสุขในการทํางานต่อไป 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ภัทรดนัย ใต้ไธสง (2561) ท่ีพบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกสูงท่ีสุด คือ ค่า r = 0.779, ค่า p-value = 0.000 และการศึกษางานวิจัย ของ นูร์ปาซียะห์ 
กูนา (2562) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางานของบุคลากร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 2. จากการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน 
ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ ด้านผู้นําและการบริหารองค์กร ด้านความมั่นคง 
ในงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการจ่ายค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับความสัมพันธ์กันสูง (R = 0.800) กับความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Forehand and 
Gilmer (1964) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานท้ังทางกายภาพ ทางจิตใจ และสังคมท่ีดี 
จะส่งผลทําให้เกิดความสุขในการทํางาน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธญา เรืองเมธีกุล (2560) 
ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ี
เกี่ยวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับความสุข  
ในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานมากท่ีสุด  
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 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จะมีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยท้ังในเรื่อง การรับรู้ถึง
ความสําคัญของลักษณะงานของแต่ละบุคคล การได้ทํางานท่ีรัก งานท่ีชํานาญ งานท่ีท้าทาย มีความ
อิสระในการได้คิด การได้ตัดสินใจในงาน สามารถใช้ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี การจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี การสนับสนุนความมั่นคงในการทํางาน การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และยุติธรรม การได้รับทราบผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน การปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะทําให้เกิดแรงจูงใจ 
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความรักความผูกพันในงาน ลดการขาดงาน ลดการลาออก
จากงาน และมีความอยากท่ีจะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยจนสุดความสามารถ ส่งผลทําให้เกิดความสุข
ในการทํางานต่อไป (ธญา เรืองเมธีกุล, 2560; นูร์ปาซียะห์ กูนา, 2562; ภัทรดนัย ใต้ไธสง, 2561)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ในคร้ังนี้ พบว่า  

1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทราบผลสะท้อนกลับของงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต่ําท่ีสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
เพื่อให้เกิดการยอมรับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพร้อมปรับปรุงความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เปิดโอกาสให้บุคคลกรสามารถสอบถามเหตุผลหรือชี้แจงความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานได้ กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในด้านการทราบผลสะท้อนกลับของงานมากขึ้น จะช่วยให้
บุคลากรเกิดความสุขในการทํางานกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานมีผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ําท่ีสุด ดังนั้น 
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มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมท่ีช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง เช่น โครงการสัมมนาสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกัน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจําปี เป็นต้น การส่งเสริมใน
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ จะทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ส่งผลต่อ  
ทําให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เกิดความรักความภักดีต่อมหาวิทยาลัย พร้อมท่ีจะปกป้อง 
รักษาชือ่เสียง และภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน แยกตาม
สายการปฏิบัติงาน เช่น การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของสายวิชาการกับ  
สายสนับสนุน เป็นต้น 
 2. ควรจัดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการพัฒนาความสุขในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการทํางานอย่างมีความสุข
ของบุคลากร 
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ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

Organizational Commitment Affecting Work Motivation of 
Government Officials of Local Administrative Organizations  

in Nakhon Ratchasima 
 

วิชาดา จ้อยจะโปะ1 ปรเมษฐ์ บญุนําศิริกิจ2 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง Wichada Joyjapoh  

E-mail: jwichada@gmail.com1  อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
Poramet Boonnumsirikij2 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพัน

ต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา และ (2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความ
คิดเห็นของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวนท้ังสิ้น 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบกุล่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for 
Windows สําหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อัตรา
เงินเดือน อายุราชการแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้ถึงร้อยละ 70 โดยด้านท่ีส่งผล 
ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านโอกาสท่ีได้รับ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านกระบวนการด้านวิธีการ และด้านรางวัล
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โดยรวมตามลําดับ ส่วนด้านงานด้านคุณค่า ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
  
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี, ข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 
ABSTRACT  

 
The objectives of this independent study were (1) to study the differences 

in personal factors and organizational commitment factors affecting work motivation 
of government officials of local administrative organizations in Nakhon Ratchasima, 
and (2) to study the organizational commitment affecting work motivation of 
government officials of local administrative organizations in Nakhon Ratchasima.  
The opinions of the sample comprising 400 government officials of local administrative 
organizations in Nakhon Ratchasima were collected using a questionnaire as a research 
instrument for data collection.The obtained data was analysed by descriptive statistics 
including frequency, percentage, average, and standard deviation , and inferential 
statics including as independent sample t test, One-way ANOVA and multiple regression 
analysis and data were processed and analyzed using SPSS for Windows. The major 
findings indicated that the respondents with different gender, age, marital status, 
education level, position, salary, and length of service had indifferent opinion towards 
overall work motivation. Individual dimensions of organizational commitment had 
70% of the influence on affecting work motivation of the respondents, which were 
Personnel, Opportunity, Quality of Life, Process, and Reward, respectively. In contrast, 
Value did not influence work motivation of the sample government officials of local 
administrative organizations in Nakhon Ratchasima. 
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Keywords: Organizational commitment, Work motivation, Government officials of 
local administrative organizations in Nakhon Ratchasima 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้ภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินไปอย่างประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้กําหนดไว้ และสิ่งท่ีทําให้งานดําเนินตามเป้าหมายไปได้ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรภายในองค์การ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็จและเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังมีผลต่อความก้าวหน้า
และภาพลักษณ์ขององค์กร บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะแรงจูงใจนั้นเป็น
สาเหตุสําคัญท่ีทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก เช่น ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจน และแนวทาง
ความก้าวหน้าในสายงานในระดับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องหาแนวทางเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนข้าราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความรักความผูกพัน และทุ่มเทการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อองค์การ เพื่อองค์การจะได้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาและไม่ได้คาดหมาย จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจ  
ท่ีจะศึกษาความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใน
การบริหารจัดการองค์การแก้ไขการโอนย้ายหรือการลาออกของข้าราชการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กรและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม และต่อ
องค์การให้มากที่สุดต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา  

2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 
นิยามศัพท์ 

 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน 
2. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง สภาพหรือลักษณะของแต่ละบุคคลท่ีอุทิศอารมณ์ความรู้สึก

และสติปัญญาแก่องค์การหรือกลุ่มงาน บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การนับเป็นความต้องการ
ส่วนบุคคล และทํางานอย่างจริงจังและตั้งใจ อันจะนําไปสู่การเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ 
Hewitt (2008) ของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 
6 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงาน/ด้านคุณค่า ด้านโอกาสท่ีได้รับ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านกระบวนการ/
วิธีการ ด้านรางวัลโดยรวม  

3. ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง 
และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า  

4. ปัจจัยค้ําจุน (maintenance factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (hygiene factors) 
เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อน
ประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย เงินเดือน โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทํางาน ชีวิตส่วนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครองบังคับบัญชา  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีขอบเขตในการศึกษา 
ดังนี้  

1. ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (checklist)  
ซึ่งประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพ (4) ระดับการศึกษา (5) ตําแหน่ง (6) อัตราเงินเดือน 
และ (7) อายุราชการ 

2. ตัวแปรต้น ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Hewitt (อ้างถึงใน พรทิพย์ 
ไชยฤกษ์, 2555) ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) ด้านบุคคล (2) ด้านงานและคุณค่า (3) ด้านโอกาส
ท่ีได้รับ (4) ด้านคุณภาพชีวิต (5) ด้านกระบวนการ ด้านวิธีการ และ (6) ด้านรางวัลโดยรวม 
 3. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวความคิดของ Herzberg et al. (1959) ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 
(1) ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (2) ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ (3) ด้านลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ (4) ด้านความรับผิดชอบ และ (5) ด้านความก้าวหน้า ปัจจัยค้ําจุน (1) เงินเดือน (2) โอกาส 
ท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (4) สถานะ
ของอาชีพ (5) นโยบายและการบริหาร (6) สภาพการทํางาน (7) ชีวิตส่วนตัว (8) ความมั่นคงในงาน 
และ (9) การปกครองบังคับบัญชา 

การทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงแล้ว 
จํานวน 30 ชุด ไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีมีความใกล้เคียงกับข้าราชการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา แล้วนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้นั้นไปหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows  
ค่าของแบบสอบถามท่ีคํานวณได้ เท่ากับ 0.976 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อนันต์ธนา สามพุ่มพวง (2558) ได้ศึกษาแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ (1) แรงจูงใจ
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (2) ความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความ ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดสํานักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 103 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ทําหน้าท่ีแทน โรงเรียนละ 1 คน และ (2) ครูผู้สอน 
โรงเรียนละ 1 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของครูตามแนวคิดของ 
เฮิร์ซเบอร์ก และคณะ ความผูกพันองค์ต่อองค์กรของ ข้าราชการครู ตามแนวความคิดของสเตียรส์
และคณะ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน -
มาตรฐานและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงจูงใจ
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ท้ังโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ด้านปัจจัยจูงใจ
รองลงมาคือด้านปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (2) ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร รองลงมาคือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรและด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และ (3) แรงจูงใจ
กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
1. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล

ท่ีแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี แตกต่างกัน 
2. ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
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ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลได้จากการเก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม ของข้าราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 400 กลุ่มตัวอย่าง กําหนดโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ท่ี .05 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 399.94 คน เพื่อกรณีแบบสอบถามท่ีได้รับไม่สมบูรณ์ จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือสมัครใจ (convenient or volunteer sampling) 
และทําการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form โดยทําการแจกแบบสอบถามผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น ไลน ์

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษากลยุทธ์ของข้าราชการ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัย บทความ อินเทอร์เน็ต รวมท้ัง
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ   
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใช้ในการแปลความหมายของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
ความผูกพันต่อองค์การ และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลท่ี
ได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความผูกพันต่อองค์การ และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

4. ในการทดสอบสมมติฐานท่ีว่าข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี แตกต่างกันจะใช้
สถิติทดสอบค่าที (t test) ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศ และใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ 
(F test) สําหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน อายุราชการ 
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5. ในการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา จะใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 

 
ตาราง 1 
การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(constant) 0.846 0.106  7.993 0.000*   
1. ด้านบุคคล 0.170 0.031 0.231 5.555 0.000*   
2. ด้านงาน ด้านคุณค่า 0.007 0.038 0.009 0.177 0.859 0.443 2.257 
3. ด้านโอกาสทีไ่ด้รับ 0.159 0.032 0.204 4.921 0.000* 0.284 3.515 
4. ด้านคุณภาพชีวิต 0.077 0.029 0.104 2.658 0.008* 0.446 2.242 
5. ด้านกระบวนการ  
   ด้านวิธีการ 0.209 0.035 0.253 5.902 0.000* 0.503 1.989 
6. ด้านรางวลัโดยรวม 0.168 0.026 0.240 6.525 0.000* 0.415 2.410 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson F Sig. 

.837a .700 .696 .25091 2.033 152.904 000b 

ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติหนา้ที่ของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ความผูกพันต่อองค์การ ด้านบุคคล ด้านโอกาสท่ีได้รับด้านคุณภาพชีวิต ด้านกระบวนการ
ด้านวิธีการ ด้านรางวัลโดยรวม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ตามลําดับส่วนด้านงาน ด้านคุณค่า ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ 
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านบุคคล เพิ่มขึ้น 1 หน่วย แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 0.170 
ด้านโอกาสท่ีได้รับ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 0.159 ด้านคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 0.077 ด้านกระบวนการด้าน
วิธีการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 0.209 ด้านรางวัลโดยรวม 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 0.168 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ตามลําดับ 

เมื่อทดสอบค่าสถิติในการพยากรณ์แล้ว ผลปรากฏว่า ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity เนื่องจากค่า Tolerance ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.2 ค่า VIF 
ทุกตัวแปรมีค่าเหมาะสมไม่เกิน 5 และค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.033 อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 
1.50-2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันจึงแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (ความผูกพันต่อองค์การ) และตัวแปรตาม (แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา) มีค่าเท่ากับ 0.837 

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 0.700 หมายความว่า ตัวแปรอิสระ คือ 
ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 70 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
 จากการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีปัจจัย
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ส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และอายุ
ราชการ แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
มีระดับเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ในรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยตํารวจโท 
พงษ์ศักดิ์ ทองธานี (2551) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจ สังกัดกอง-
วินัยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประสบการณ์ในการทํางาน (อายุราชการ) ต่างกันมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ร้อยตํารวจโท มนูญ ชุ่มใจ (2556) ท่ีได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ตํารวจฝ่ายอํานวยการผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตํารวจ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากองค์การ
มีความผูกพันด้านบุคคล ท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านงานด้านคุณค่าท่ีมีประสิทธิภาพ มีการให้โอกาส
และเรียนรู้ในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบระเบียบ 
สอดคล้องกับ ของ ธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
การศึกษาของ อาคม ล่ามกิจจา (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนบางเสาธง ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงในภาพรวมมีความผูกพันอยู่ใน ระดับมาก  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
สถานะของอาชีพ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากอีก 13 ด้าน เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความก้าวหน้า ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านการ
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ปกครองบังคับบัญชา ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านสภาพการทํางาน และด้านเงินเดือน 
ตามลําดับ สอดคล้องกับ ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของ 
ตํารวจกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความ 
สัมพันธ์ต่อแรงจูงใจและระดับของแรงจูงใจในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2 ผลการวิจัยพบว่า ตํารวจกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2  
มีระดับแรงจูงใจในการ ทํางานอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ
ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 70 ด้านบุคคล ด้านโอกาสท่ีได้รับ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านกระบวนการ
ด้านวิธีการ ด้านรางวัลโดยรวม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ตามลําดับส่วนด้านงาน ด้านคุณค่า ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ตามลําดับ
จากการผลทดสอบสมมติฐาน ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีกล่าวมา สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ดรุณี ปูเต๊ะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ 
(2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานและความ ผูกพันต่อองค์กร ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนเทศบาล นครพิษณุโลกท่ีพบว่าระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า ครูมีแรงจูงในในการปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรนําผลการศึกษาท่ีได้ ไปพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การและไม่คิดจะลาออกเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
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2. ควรส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ในด้านบุคคลพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การควรส่งเสริมให้มีความสามัคคีภายในองค์การเพื่อส่งเสริม  
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลาการภายในหน่วยงานให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านเงินเดือนมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดแต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การมีการพิจารณา
เรื่องค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผลท่ีได้มาปรับใช้ในองค์การเพื่อลดปัญหา
การลาออก และการโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน 
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ประสิทธิภาพการสือ่สารทางการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลตอ่ 
ความต้องการซื้อของผูเ้อาประกันและรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกตํางลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีสํงผลตํอ 
ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท (2) ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอ
ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท (3) ปัจจัยภายนอกด๎านสภาพแวดล๎อม ท่ีสํงผลตํอความ
ต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท และ (4) ศึกษาความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎า
บริษัทท่ีสํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
โดยใช๎การสุํมแบบเฉพาะเจาะจง สํงให๎กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าของบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศัยอยูํในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ การแจกแจง
คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติคํา t test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวํา (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอความต๎องการซื้อ
ของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพ
การสื่อสารทางการตลาด ด๎านการสร๎างความเข๎าใจท่ีดี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนทัศนคติ
และการรับรู๎ การกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ และการสร๎างความรู๎จัก สํงผลตํอความต๎องการซื้อของ
ผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม
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ภายนอก ด๎านเทคโนโลยี ด๎านการเมือง และด๎านสังคม สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็น
ลูกค๎าบริษัท อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (4) ปัจจัยด๎านความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค 
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านราคา และด๎านกระบวนการ
สํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัท อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด, ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอก, ความต๎องการ
ซื้อของผู๎เอาประกัน, รูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were to (1) Study demographic differences 
affecting the purchase demands of insured (2) Study efficiency of marketing communication 
affecting the purchase demands of insured (3) Study external environment factors 
affecting the purchase demands of insured and (4) Study the purchase demands 
of insured affecting modern life insurance. Data were collected by using questionnaire. 
The sample was selected based on purposive design. The samples are 400 insured 
of Thai Life Insurance Public Company Limited in Bangkok. Data were analyzed 
using statistics including frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, 
t test, One-way ANOVA and multiple linear regression analysis. 
 The result of research indicated that: (1) The respondents with different personal 
factors effected different purchase demands of insurance at the statistical significance 
level of .05 (2) Efficiency of marketing communication Factors which include Creating 
Awareness, Creating Understanding, Creating Changes in Attitudes and Perceptions, 
Creating Changes in Behavior and Reinforcing Previous Decision and Attitudes affected 
the purchase demands of insured at the statistical significance level of .05 (3) External 
Environment factors which include Political and Legal, Economic, Social-Cultural and 
Technological affected the purchase demands of insured at the statistical significance 
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level of .05 and (4) The purchase demands of insured factors which include Product, 
Price, Place, Promotion, People, Physical evidence and Presentation and Process 
affected modern life insurance of Thai Life Insurance Public Company Limited at 
the statistical significance level of .05 
 
Keywords: Efficiency of Marketing Communication, External Environment Factors, 
The Purchase Demands of Insured, Modern Life Insurance 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ความเจริญก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง กํอให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์และสํงผลกระทบตํอบุคคล องค์กร หรือสังคม ในด๎านตําง ๆ 
เทคโนโลยีจึงเป็นสํวนหนึ่งท่ีท าให๎เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพ เนื่องจากน ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การท างาน การเรียนรู๎ของบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไปจนถึงการถํายทอด
วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี และพัฒนารูปแบบธุรกิจจาก
เทคโนโลยีเดิมท่ีมีอยูํ ผลจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลําว มีอิทธิพลตํอประเทศไทย
ในการปรับตัวสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต๎นโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” โดยท่ี สุทธิพล  
ทวีชัยการ (2560, หน๎า 21) กลําวถึงประเทศไทยได๎มีการปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับเศรษฐกิจโลก โดยท่ีประเทศไทย 1.0 เน๎นทางด๎านเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 เน๎นในอุตสาหกรรม-
เบาโดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทย 3.0 เน๎นท่ีอุตสาหกรรมหนัก และในยุคปัจจุบันนี้ได๎
ปรับเปลี่ยนเป็นยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมเป็นหลัก (The National 
Reform Council, 2016) จากนโยบายดังกลําว ท าให๎ประเทศไทยอยูํในยุคท่ีเทคโนโลยีเข๎ามามี
บทบาทส าคัญ เนื่องจากมีการพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมท่ีนับวําเป็นเครื่องมือท่ีชํวยผลักดันให๎ระบบ
เศรษฐกิจพัฒนาและเติบโต เป็นการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด ในด๎านธุรกิจประกันภัยได๎น าเทคโนโลยี
มาปฏิวัติรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีเรียกวํา Insurtech (insurance technology) ท่ีเปลี่ยนแปลงธุรกรรม
ทางการเงินให๎เป็นเรื่องงําย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยสร๎างมูลคําให๎กับประกันภัยท้ังด๎าน
ผลิตภัณฑ์ การให๎บริการ การบริหารจัดการ เชํน การสํงมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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รวมท้ังข๎อมูลตําง ๆ ผํานระบบออนไลน์ หรือการยกระดับเทคนิคการขายประกันชีวิตของตัวแทน 
จากการใช๎ Application ชํวยวิเคราะห์ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค วางแผนการซื้อ และสามารถ
แนะน ารูปแบบท่ีเหมาะสมกับความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคแตํละคน เชํน ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ
มีบทบาทส าคัญท่ีจะชํวยท าการตลาด อีกท้ัง ยังถูกมองวําเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นสื่อกลางในการเพิ่ม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และชํวยในการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎ารายใหมํอีกด๎วย (Daily Social Research, 
2019) 
 สุทธิพล ทวีชัยการ (2560ข) ได๎กลําวถึง แนวโน๎มของธุรกิจประกันภัย ซึ่งมุํงเน๎นในเรื่องของ
เทคโนโลยี ท าให๎ทุกกิจกรรมและทุกข๎อมูลอยูํบนระบบดิจิทัล ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการ
ฐานข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะท าให๎ธุรกิจเกิดความได๎เปรียบ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได๎ก าหนดทิศทางการท างานภายใต๎แนวคิด 
“ปีแหํงการขับเคล่ือนการประกันภัยในยุคดิจิทัล” เพ่ือเตรียมความพร๎อมการเปลี่ยนผํานสูํการเป็น 
Digital Insurance Regulator ผํานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559-
2563) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ การเสริมสร๎าง
ความรู๎และการเข๎าถึงประกันภัยด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู๎ท่ีมีรายได๎น๎อย 
ผู๎พิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการแขํงขันได๎ สร๎างความรํวมมือและพัฒนา 
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยกับนานาประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 เน๎นการเสริมสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านการประกันภัย ด๎วยการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร   
 จากเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู๎และปรับตัวเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจประกันภัยในอนาคต รวมถึงการวางแผนรูปแบบประกันชีวิต
สมัยใหมํของบริษัทประกันชีวิต ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึงได๎ศึกษาถึงลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม ความต๎องการซื้อ
ของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท และรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ โดยหวังวําการศึกษาครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์แกํผู๎ท่ีสนใจประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดและปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม 
ท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎เอาประกันและรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํ รวมถึงส าหรับผู๎บริหาร
ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให๎ตรงกับความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายได๎ดี
ยิ่งขึ้น   
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาการจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกด๎านสภาพแวดล๎อม ท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค 
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท  

4. เพื่อศึกษาความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท ท่ีสํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิต
สมัยใหมํ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
 1. ด๎านเนื้อหาและตัวแปร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบไปด๎วยตัวแปร
ท้ังหมด 5 ตัวแปร 
 1.1 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ ลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได๎ ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งประกอบด๎วย สร๎าง
ความรู๎จัก สร๎างความเข๎าใจท่ีดี สร๎างทัศนคติและการรับรู๎ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระตุ๎นการ
ตัดสินใจซื้อ และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม ซึ่งประกอบด๎วย ด๎านการเมือง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม 
และด๎านเทคโนโลยี 
 1.2 ตัวแปรขั้นกลาง ได๎แกํ ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท โดยผู๎วิจัย
ได๎น าสํวนประสมทางการตลาดมาอธิบายความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์/
บริการ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ และด๎านกระบวนการ 
 1.3 ตัวแปรตาม ได๎แกํ รูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ ซึ่งประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีสามารถปรับเปลี่ยนความคุ๎มครอง ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตคุ๎มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึงระดับตามท่ีก าหนดไว๎ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายยํอย 
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 2. ด๎านประชากรและพื้นท่ี ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ลูกค๎าบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีซื้อแบบประกันประเภทควบการลงทุน ประเภทท่ีสามารถปรับเปลี่ยนความคุ๎มครอง 
ประเภทคุ๎มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึงระดับท่ีก าหนดไว๎ และประเภทประกันภัยรายยํอย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ค านวณขนาดกลุํมตัวอยํางได๎จ านวน 400 คน 
 3. ด๎านระยะเวลา ผ๎ูวิจัยได๎ก าหนดขอบเขตด๎านเวลา ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลารวมท้ังสิ้น 1 ปี 2 เดือน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1. ท าให๎ทราบถึงการจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีสํงผลตํอ ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแบบแผนรูปแบบประกันชีวิตให๎เหมาะสม
กับกลุํมลูกค๎าให๎ดียิ่งขึ้น 
 2. ท าให๎ทราบถึงประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมท่ี
สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของบริษัท ให๎ลูกค๎าได๎รู๎จัก เข๎าใจ และกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อมากขึ้น 

3. ท าให๎ทราบถึงความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทท่ีสํงผลตํอรูปแบบธุรกิจ
ประกันชีวิตสมัยใหมํ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบประกันชีวิตตามความต๎องการ
ซื้อของผู๎บริโภค เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบประกันชีวิตให๎เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าให๎ดียิ่งขึ้น 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์  
 Chapromma (อ๎างถึงใน ปภัค อุดมธรรมกุล, ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย และสิทธิกรณ์ ค ารอด, 
2563) ให๎ความหมายวํา เป็นการศึกษาประชากร เพื่อทราบขนาดหรือจ านวนคนท่ีมีอยูํในแตํละสังคม 
รวมท้ังศึกษาพฤติกรรมของคน ซึ่งสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค สามารถน าไปใช๎ในการวิเคราะห์
ตลาด สํวนแบํงทางตลาด และวางกลยุทธ์ 
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 กิตติมา สุรสนธิ (อ๎างถึงใน จิราภรณ์ ขุนรัง, 2557) แบํงคุณลักษณะของประชากร ได๎ดังนี้ 
 1. เพศ นักเศรษฐศาสตร์มองถึงการใช๎แรงงานและประกอบอาชีพ ขณะท่ีนักสังคมวิทยา
มองความสมดุลระหวํางเพศหญิงและชายท่ีสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง  
 2. อายุ เป็นสํวนประกอบและตัวแปรในการศึกษา การเกิด การสมรส การตาย และการ
ย๎ายถิ่น ยังชํวยในการวางแผนด๎านก าลังคน ขยายการศึกษา ตลอดจนโครงการสวัสดิการทางสังคม
ของรัฐ 
 3. การสมรส องค์การสหประชาติแบํงประเภทของสถานภาพสมรส ได๎แกํ โสด สมรส หม๎าย 
หยําร๎าง และสมรสแตํแยกกันอยูํไมํถูกต๎องตามกฎหมาย มีความส าคัญตํออัตราการเจริญพันธุ์ 
และอัตราการตายในประเทศ  
 4. การศึกษา แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประมาณก าลังคนในอนาคต 
การพัฒนาประเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการวางแผนนโยบายของรัฐบาล  
 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 
 นธกฤต วันต๏ะเมลล์ (2555, หน๎า 95-96) ให๎ความหมายไว๎วํา การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสื่อสารข๎อมูลของผลิตภัณฑ์และองค์กรไปยังกลุํมเปูาหมาย ให๎เกิดการตอบสนองตามท่ีก าหนดไว๎ 
โดยวัตถุประสงค์อาจแบํงได๎เป็น 5 ประเภท คือ (Burnett & Moriarty อ๎างถึงใน ณัฐธิดา เสถียรพันธุ์, 
2562)  
 1. สร๎างความรู๎จัก เพื่อสร๎างการรับรู๎ ผํานการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดี เน๎นถึงจุดเดํนของตราสินค๎า 
ความนําเชื่อถือ ท าให๎เกิดการรับรู๎และนึกถึงสินค๎าเมื่อมีความต๎องการซื้อหรือจ าเป็นต๎องใช๎สินค๎า
หรือบริการนั้น 
 2. สร๎างความเข๎าใจท่ีดี เป็นการสื่อสารเพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎รู๎จักคุณสมบัติหรือประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์  โดยการส่ือสารท่ีได๎ผลต๎องท าให๎เกิดความเข๎าใจ รับรู๎ และจดจ าได๎งําย   
 3. เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู๎ เป็นการสื่อสารเพื่อให๎ชักจูงให๎เกิดการรับรู๎ เพื่อมีทัศนคติ
ตํอสิ่งใหมํหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเจตนาตามสารหรือข๎อมูลนั้น 
 4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได๎จาก
ภายนอก หรือท่ีซํอนอยูํภายใน เมื่อผู๎บริโภครู๎จักสินค๎าหรือบริการ มีความเข๎าใจและทัศนคติที่ดี   
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5. กระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการซื้อ ตัดสินใจซื้อ หรือเกิดพฤติกรรม
การซื้อ วัตถุประสงค์ท่ีผู๎ท าการโฆษณาหรือสํงเสริมการตลาดต๎องเน๎น คือ การสร๎างให๎เกิดพฤติกรรม
การซื้อ  
 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กลําววํา การวิเคราะห์แนวโน๎มและภาพรวมขององค์กรในอนาคต 
เป็นปัจจัยท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ สามารถอธิบายรายละเอียดได๎ดังนี้ (ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์, 2560) 
 1. ปัจจัยด๎านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยด๎านการเมืองท่ีสํงผลกระทบและโอกาสตํอ
ธุรกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการด าเนินงานของ
องค์กร  
 2. ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ แสดงให๎เห็นถึงการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร ดังนั้น การวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจจะชํวยให๎ธุรกิจสามารถวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. ปัจจัยด๎านสังคมวัฒนธรรม มีสํวนเกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซื้อของผู๎บริโภค เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีตัวก าหนดคํานิยม ความเชื่อ ท่ีจะสํงผลตํอการเลือกซื้อ
สินค๎าหรือบริการ  
 4. ปัจจัยด๎านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และสํงผลตํอธุรกิจ 
ในทุกภาคสํวนท่ีจ าเป็นต๎องน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข๎ามาใช๎ในการท างาน เพื่อสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน  
 
ด้านความต้องการซื้อของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541, หน๎า 35-36) ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นการศึกษา
พฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท าของผู๎บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อและการใช๎สินค๎า นักการตลาด
จ าเป็นต๎องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค โดยมีเครื่องมือทางการตลาดท่ีเป็นตัวชํวยให๎ธุรกิจ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อบรรลุวัตถปุระสงค์หรอืเปูาหมาย เรียกวํา สํวนประสมทางการตลาด 
หรือ 4 P’s (Kotler อ๎างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสมชาย หิรัญกิตต,ิ 2550) ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ชํองทางจัดจ าหนําย และสํงเสริมการตลาด 
 ซึ่งในปัจจุบันสํวนประสมทางการตลาด (4P’s) คํอนข๎างแคบและไมํเหมาะสมท่ีจะใช๎กับ
งานบริการ มีลักษณะเฉพาะและแตกตํางออกไป ดังนั้น Wilson, Zeithaml, Bitner, and Gremler 
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(2012) ได๎เสนอแนวคิดใหมํให๎มีสํวนประสมทางการตลาดของงานบริการ (service marketing mix) 
หรือ 7P’s ขึ้นมาโดยเฉพาะ ประกอบเพิ่มเติมด๎วย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ   
 
ด้านรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหม่ของบริษัทประกันชีวิต 
 สมาคมประกันชีวิตไทย (2564) พบวํา แผนงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะพัฒนาการก ากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผํานชํองทางออนไลน์ โดยใช๎กฎหมายในการดูแลและแก๎ปัญหาการฉ๎อฉล รวมถึงไมํให๎โฆษณาเกิน
ความเป็นจริง นอกจากนี้แนวโน๎มการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาชํองทางการจัดจ าหนํายท่ีหลากหลาย รวมถึงพัฒนาการให๎บริการท่ีทันสมัย สะดวก 
และสร๎างความประทับใจ อีกท้ังยังสร๎างความตระหนักรู๎ในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ ท าให๎ผู๎บริโภค
ให๎ความส าคัญตํอการบริหารความเสี่ยง การวางแผนความคุ๎มครองชีวิตและสุขภาพ หาผลตอบแทน
และชํองทางการลงทุนท่ีให๎ท้ังความคุ๎มครองและผลตอบแทน ซึ่งบริษัทประกันชีวิตเรํงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อให๎มีตอบสนองกับความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค อันได๎แกํ 
 1. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ให๎ท้ังความคุ๎มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุน
รวม ซึ่งไมํมีการรับประกันมูลคํากรมธรรม์ เนื่องจากมูลคํากรมธรรม์ขึ้นอยูํกับมูลคําของหนํวยลงทุน
ตามผลประกอบการ  

2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีสามารถปรับเปลี่ยนความคุ๎มครอง ท่ีผู๎เอาประกันสามารถออกแบบ 
หรือปรับเปลี่ยนความคุ๎มครองและเบ้ียประกันภัย รวมถึงยังปรับเพ่ิมหรือลดความคุ๎มครองระหวําง
สัญญา เพื่อผลประโยชน์และภาระการจํายเบี้ยท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการและสถานะทางการเงิน
ของผู๎เอาประกัน 

3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ๎มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึงระดับตามท่ีก าหนดไว๎ เป็นแบบ
ประกันภัยที่ให๎ความคุ๎มครอง โดยไมํรอให๎ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นผํานพ๎นไป โดยระบุเงื่อนไขสัญญา
ท่ีมีการตกลง น าไปตรวจสอบกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ใช๎ข๎อมูลจากเทคโนโลยีในการ
ตรวจจับหรือบันทึกข๎อมูลตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งยืนยันวําเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงและ
ท าการชดใช๎คําเสียหาย 

4. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายยํอย ส าหรับบุคคลท่ีมีรายได๎น๎อยหรือบุคคลท่ีมีรายได๎ไมํคงท่ี 
มีโอกาสเข๎าถึงการประกันภัยท่ีใช๎งานงําย ใช๎ในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คําเบี้ยและความคุ๎มครอง
จะอยูํในระดับไมํสูงมาก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยได๎ ดังนี้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีตํางกัน สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎า
บริษัทตํางกัน 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท 
3. ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท 
4. ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทสํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ

ของบริษัท 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เน๎นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการส ารวจ โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการวิจัยในด๎านตําง ๆ 
ได๎แกํ แนวโน๎มรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ การสื่อสารทางการตลาด ความต๎องการซื้อของ
ผู๎บริโภค ทฤษฏีวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด๎านสภาพแวดล๎อม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ในการก าหนด
กรอบแนวคิดและปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประสิทธิภาพ
การสื่อสารทางการตลาด และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ี
เป็นลูกค๎าของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และสํงผลไปยังรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํ
ของบริษัทประกันชีวิต  
 2. ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งผํานการตรวจสอบ
จากผู๎เชี่ยวชาญ และประเมิน IOC ไปทดสอบกับกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 ชุด เพื่อหาคําความเชื่อมั่น 
โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบวํา ทุกตัวแปรมีคําระหวําง 0.761-0.960 
แล๎วไปเก็บข๎อมูลจากลูกค๎าบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ท่ีซื้อแบบประกันประเภทควบ
การลงทุน ประเภทท่ีสามารถปรับเปลี่ยนความคุ๎มครอง ประเภทคุ๎มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึง
ระดับท่ีก าหนดไว๎ และประเภทประกันภัยรายยํอย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เพื่อน ามา
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วิเคราะห์ข๎อมูลหาคําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําความถี่ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงใช๎การทดสอบทาง
สถิติด๎วย t test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดและปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลตํอ
ความต๎องการซื้อของผู๎เอาประกันและรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 ด๎านปัจจัยประชากรศาสตร์ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 
31-40 ปี สถานภาพแตํงงาน ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท ข๎อมูลการใช๎บริการของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
ท าประกันชีวิต ท้ังหมด 1-3 ฉบับ ได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเพื่อน/คนรู๎จัก โดยผู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ท าประกันชีวิต คือ ตัวเอง มีคําใช๎จํายตํอปีส าหรับเบี้ยประกันชีวิต ต่ ากวํา 10,000 บาท และ 10,000-
30,000 บาท จ านวนเทํากัน และมีเหตุผลหลักในการตัดสินใจท าประกันชีวิต เพ่ือความคุ๎มครอง  
 ด๎านประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีมีตํอประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.07, SD =  
0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นในด๎านการสร๎างความรู๎จัก อยูํในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.21, SD = 0.60) รองลงมาคือ ด๎านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อยูํในระดับมาก  
(X = 4.11, SD = 0.62) ด๎านการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ อยูํในระดับมาก (X = 4.06, SD = 0.63) 
ด๎านการเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู๎ อยูํในระดับมาก ( X = 4.05, SD = 0.71) และด๎านการสร๎าง
ความเข๎าใจท่ีดี อยูํในระดับมาก ( X = 3.93, SD = 0.73) ตามล าดับ 
 ด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอก พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมภายนอก
ของบริษัทประกันชีวิตในภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.09, SD = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นในด๎านสังคม อยูํในระดับมากท่ีสุด (X = 4.25, SD = 0.62) รองลงมาคือ 
ด๎านเทคโนโลยี อยูํในระดับมาก ( X = 4.15, SD = 0.64) ด๎านเศรษฐกิจ อยูํในระดับมาก ( X = 
4.10, SD = 0.71) และด๎านการเมือง อยูํในระดับมาก (X = 3.88, SD = 0.73) ตามล าดับ 
 ด๎านความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอสํวนประสมทาง
การตลาดของบริษัทประกันชีวิต ในภาพรวมอยูํในระดบัมาก (X = 4.08, SD = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด๎าน พบวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นในด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย อยูํในระดับมาก (X = 4.20, SD = 
0.53) รองลงมาคือ ด๎านบุคลากร อยูํในระดับมาก (X = 4.14, SD = 0.64) ด๎านกระบวนการ อยูํในระดับ
มาก (X = 4.09, SD = 0.59) ด๎านผลิตภัณฑ์ อยูํในระดับมาก (X = 4.07, SD = 0.57) ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ อยูํในระดับมาก ( X = 4.05, SD = 0.65) ด๎านการสํงเสริมการตลาด อยูํในระดับมาก 
( X = 4.03, SD = 0.62) และด๎านราคา อยูํในระดับมาก ( X = 3.97, SD = 0.60) ตามล าดับ 
 ด๎านรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัทประกันชีวิต พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริโภค 
ท่ีมีตํอรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัทประกันชีวิตในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.99, 
SD = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
รายยํอย ส าหรับผู๎ท่ีมีรายได๎น๎อย ตอบสนองความต๎องการ อยูํในระดับมาก (X = 4.17, SD = 0.71) 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบท่ีปรับเปลี่ยนความคุ๎มครอง การช าระเบี้ย ระยะเวลา หรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ  ตามความต๎องการ สามารถตอบสนองความต๎องการ อยูํในระดับมาก (X = 4.03, SD = 0.63) 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ๎มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึงระดับท่ีก าหนดไว๎ ตอบสนองความต๎องการ 
อยูํในระดับมาก (X = 3.99, SD = 0.63) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบควบการลงทุนในกองทุนรวม 
ตอบสนองความต๎องการ อยูํในระดับมาก (X = 3.79, SD = 0.80) ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์กับความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท 
พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับความต๎องการ
ซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตํสถานภาพการสมรส 
ไมํมีความสัมพันธ์กับความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท   
 
ตาราง 1  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความต้องการ
ซื้อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าบริษัท 

ประสิทธิภาพการส่ือสารทางการตลาด 
ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท 

B Std. Error Beta t Sig. 
คําคงท่ี (constant) 0.782 0.116  6.714 0.000 
ด๎านการสร๎างความรู๎จัก (X1.1) 0.130 0.033 0.145 3.932 0.000* 
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ตาราง 1 (ตํอ) 

ประสิทธิภาพการส่ือสารทางการตลาด 
ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท 

B Std. Error Beta t Sig. 
ด๎านการสร๎างความเข๎าใจท่ีดี (X1.2) 0.251 0.034 0.343 7.343 0.000* 
ด๎านการเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู๎ (X1.3) 0.137 0.037 0.182 3.670 0.000* 
ด๎านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (X1.4) 0.164 0.035 0.191 4.725 0.000* 
ด๎านการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ (X1.5) 0.131 0.032 0.154 4.132 0.000* 
R = 0.845    R2 = 0.714     R2 Adj = 0.710      F = 196.312 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

จากตาราง 1 พบวํา ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดด๎านการสร๎างความรู๎จัก ด๎านการ
สร๎างความเข๎าใจท่ีดี ด๎านการเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู๎ ด๎านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
ด๎านการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยคํา R2 Adj = 0.710 แสดงให๎เห็นวํา ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด
สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท คิดเป็นร๎อยละ 71.00  

 

ตาราง 2 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค
ท่ีเป็นลูกค้าบริษัท 

ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม 
ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท 

B Std. Error Beta t Sig. 
คําคงท่ี (constant) 0.788 0.095  8.270 0.000 
ด๎านการเมือง (X2.1) 0.254 0.026 0.346 9.873 0.000* 
ด๎านเศรษฐกิจ (X2.2) –0.041 0.025 –.054 –1.674 0.095 
ด๎านสังคม (X2.3) 0.227 0.031 0.264 7.429 0.000* 
ด๎านเทคโนโลยี (X2.4) 0.364 0.030 0.433 12.041 0.000* 
R = 0.882    R2 = 0.778     R2 Adj = 0.776      F = 346.623 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
320 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จากตาราง 2 พบวํา ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านการเมือง ด๎านสังคม และด๎านเทคโนโลยี 
สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัท ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยคํา R2 
Adj = 0.776 แสดงให๎เห็นวํา ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็น
ลูกค๎าบริษัท คิดเป็นร๎อยละ 77.60  

 
ตาราง 3  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความต้องการซื้อของผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าบริษัทท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหม่ของบริษัท 

ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค 
ท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท 

รูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัท 
B Std. Error Beta t Sig. 

คําคงท่ี (constant) 0.738 0.146  5.074 0.000 
ด๎านผลิตภัณฑ ์(X3.1) 0.339 0.067 0.332 5.064 0.000* 
ด๎านราคา (X3.2) 0.140 0.060 0.145 2.339 0.020* 
ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (X3.3) –0.149 0.065 –0.136 –2.303 0.022* 
ด๎านการสํงเสริมการตลาด (X3.4) 0.068 0.061 0.074 1.116 0.265 
ด๎านบุคลากร (X3.5) –0.003 .052 –0.003 –.057 0.955 
ด๎านกระบวนการ (X3.6) 0.143 0.065 0.144 2.179 0.030* 
ด๎านลักษณะทางกายภาพ (X3.7) 0.271 .051 0.303 5.361 0.000* 
R = 0.794    R2 = 0.630     R2 Adj = 0.624      F = 95.543 

 
จากตาราง 3 พบวํา ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคที่เป็นลูกค๎าบริษัทด๎านผลิตภัณฑ์ (Sig. = 

0.000) ด๎านราคา (Sig. = 0.020) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Sig. = 0.022) ด๎านกระบวนการ (Sig. 
= 0.030) และด๎านลักษณะทางกายภาพ (Sig. = 0.000) สํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ
ของบริษัท ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยคํา R2 Adj = 0.624 แสดงให๎เห็นวํา ความต๎องการ
ซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทท่ีสํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัท คิดเป็น
ร๎อยละ 62.40 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะประชากรศาสตร์ด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนท่ีตํางกัน สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทตํางกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ยกเว๎นสถานภาพการสมรส ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ วชิรวิทย์ 
งามเพิ่มศรีแพร (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอผู๎บริโภคในการซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญ
ผํานชํองทางออนไลน์ พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุและอาชีพ ท่ีแตกตํางกัน สํงผล
ตํอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผํานชํองทางออนไลน์ท่ีแตกตํางกัน โดยท่ีเพศชายมี
อัตราการซื้อประกันชีวิตผํานชํองออนไลน์มากกวําเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาเอกมีอัตรา
การซื้อประกันชีวิตผํานชํองออนไลน์มากท่ีสุด และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ 
(2560) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวํา สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได๎ตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการ
เลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบวํา ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ด๎านการสร๎างความเข๎าใจท่ีดี สํงผล
ตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัท มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎านการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ด๎านการเปลี่ยนทัศนคติและการรับร๎ู ด๎านการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ และด๎านการสร๎าง
ความรู๎จัก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Burnett and Moriarty (อ๎างถึงใน ณัฐธิดา เสถียรพันธุ์, 
2562) ท่ีได๎กลําวถึงกิจกรรมท่ีสื่อสารข๎อมูลไปยังกลุํมเปูาหมายเพื่อให๎บรรลุ วัตถุประสงค์ทาง
การตลาด ซึ่งเป็นการสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจให๎กับกลุํมเปูาหมายเพื่อกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด๎วย การสร๎างความรู๎จัก สร๎างความเข๎าใจท่ีดี เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู๎ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อ  
 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านเทคโนโลยี สํงผลตํอความต๎องการซื้อของ
ผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎านการเมือง และด๎านสังคม ตามล าดับ สอดคล๎อง
กับแนวคิดของ เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ท่ีได๎กลําวถึงเครื่องมือท่ีใช๎วิเคราะห์แนวโน๎มของตลาด 
และภาพรวมขององค์กรในอนาคต โดยอาศัยข๎อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อม
ตําง ๆ ท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ ซึ่งประกอบไปด๎วย นโยบายและการเมือง ปัจจัยทางสภาพสังคม 
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และเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวํา 
ปัจจัยด๎านการเมืองและกฎหมายสํงผลกระทบและโอกาสตํอธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล เชํน ความมั่นคงทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล นโยบายด๎านภาษี กฎหมายแรงงาน 
และในสํวนของปัจจัยด๎านสังคมวัฒนธรรม มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค เนื่องจากจะเป็นตัวก าหนดคํานิยม ความเช่ือ ท่ีจะสํงผลตํอการ
เลือกซื้อสินค๎าหรือบริการ นับได๎วําการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกลําวมีอิทธิพลตํอการเสนอขาย
สินค๎าและการแสวงหาก าไรของกิจการประกันภัย นอกจากนี้  ในสํวนของปัจจัยด๎านเทคโนโลยี 
เป็นปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และสํงผลตํอธุรกิจในทุกภาคสํวนท่ีจ าเป็นต๎องน าเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมเข๎ามาใช๎ในการท างาน เพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ลดต๎นทุนการผลิตลง 
ซึ่งก็จะมีสํงตํอผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
 ผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทด๎านผลิตภัณฑ์ สํงผลตํอ
รูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัทมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
ด๎านกระบวนการ และด๎านราคา ตามล าดับ ดังนั้น การก าหนดรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํ
ของบริษัท จึงขึ้นอยูํกับด๎านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรูปแบบประกันท่ีมีความคุ๎มครองตามชํวงอายุ 
และความต๎องการท่ีหลากหลาย มีเงื่อนไขสัญญาท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  
การชดเชยรายได๎ การเสียชีวิต และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ ความคุ๎มครอง ข๎อมูล
สํวนบุคคลตามความต๎องการได๎ ในด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย คือ สามารถช าระเบี้ยประกันภัย
ผํานชํองทางตําง ๆ ได๎ และมีชํองทางการในการเลือกซื้อท่ีหลากหลาย ทางด๎านราคา การมีแบบ
ประกันที่สํงผลตํออัตราเบี้ยประกันภัยท่ีหลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยตาม
ความต๎องการได๎ สํวนทางด๎านของกระบวนการ คือ การมีโรงพยาบาลเครือขํายหลายแหํง ท าให๎
สะดวกในการเข๎ารับการรักษา มีชํองทางในการติดตํอสอบถามท่ีหลากหลาย และมีกระบวนการใน
การรับประกัน การเรียกร๎องสินไหมที่สะดวก รวดเร็ว ไมํซับซ๎อน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ 
Renuka (2020) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎เอาประกันตํอแบบประกันภัยรายยํอย
ในเมืองซาเลม ประเทศอินเดีย พบวํา ความคาดหวังจะสํงผลตํอความพึงพอใจท่ีจะท าให๎เลือกตํอ
การตํออายุสัญญากรมธรรม์ หรือเลือกซื้อแบบประกันภัยประเภทอื่นเพิ่ม ท าให๎บริษัทประกันภัย
รายยํอยให๎ความส าคัญกับการน านวัตกรรมมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการลด
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ความซับซ๎อนของเบ้ียประกันภัย สามารถยืดหยุํนในการช าระเงินได๎ ให๎เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าท่ีมี
รายได๎น๎อย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ด๎านประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิต พบวํา ด๎านการสร๎าง
ความเข๎าใจท่ีดี สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทมากท่ีสุด จึงต๎องเน๎นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด๎วยความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ รวมถึงให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อยํางชัดเจนและเข๎าใจงําย รองลงมาคือ ด๎านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่ีต๎องเน๎นการประชาสัมพันธ์
เง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชัดเจน และตัวแทนประกันชีวิตจะต๎องน าเสนอรายละเอียดเงื่อนไข
กรมธรรม์แกํลูกค๎าอยํางละเอียดด๎วยภาษาท่ีเข๎าใจงําย 
 2. ด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอกของบริษัทประกันชีวิต พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านเทคโนโลยี 
สํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทมากท่ีสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎
ผู๎บริโภคสนใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต บริษัทจะต๎องเน๎นการวิจัยและพัฒนาระบบการบริการ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต รวมถึงการน าเทคโนโลยี
มาใช๎ในการด าเนินงานให๎มากขึ้น 

3. ด๎านสํวนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิต พบวํา ความต๎องการซื้อของ
ผู๎บริโภคท่ีเป็นลูกค๎าบริษัทด๎านผลิตภัณฑ์ สํงผลตํอรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตสมัยใหมํของบริษัท
มากท่ีสุด สิ่งท่ีบริษัทจะต๎องให๎ความส าคัญและน ามาปรับเปลี่ยน คือ มีรูปแบบประกันท่ีมีความ
คุ๎มครองตามชํวงอายุ และความต๎องการท่ีหลากหลาย รวมถึงควรมีเงื่อนไขสัญญาท่ีครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การชดเชยรายได๎ และการเสียชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ 
ความคุ๎มครอง ข๎อมูลสํวนบุคคลตามความต๎องการได๎  

4. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 
4.1 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีข๎อจ ากัดคือ ผู๎ศึกษาจะได๎ข๎อมูลเฉพาะค าถาม

ตามแบบสอบถามเทํานั้น ดังนั้น ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารทาง
การตลาดและปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลตํอความต๎องการซื้อของผู๎เอาประกัน เพื่อให๎ได๎
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ข๎อมูลเชิงลึก และสามารถอธิบายปัจจัยท่ีสํงผลเกี่ยวกับความต๎องการซื้อของผู๎เอาประกันในเชิง 
เหตุและผลมากย่ิงขึ้น 

4.2 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ  ท่ีมีความสัมพันธ์ตํอความต๎องการซื้อของผู๎เอาประกัน
และรูปแบบประกันชีวิตสมัยใหมํ 

4.3 ควรศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากผลการศึกษาพบวําธุรกิจนี้
ภาพลักษณ์มีบทบาทส าคัญมากตํอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภค โดยการศึกษาควรจะมี
ความครอบคลุมภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค๎า และการรับรู๎ถึงคํานิยมสํวนบุคคลในปัจจุบัน 
เพ่ือการปรับปรุงท่ีภาพลักษณ์องค์กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค 
และการตัดสินใจซื้อที่อยํูอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ (2) ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย  
ด๎านผลิตภัณฑ ์ด๎านราคา ด๎านสถานท่ี/ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านพนักงาน 
ด๎านกระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์
มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย กลุํมตัวอยําง 400 คน คัดเลือกจากประชากรพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
อยูํในนิคมอุตสาหกรรม 3 แหํง และใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ ความถี่ ร๎อยละ 
คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

ผลการศึกษาพบวํา การศึกษาตามสมมติฐานปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลเชิงบวก
ตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากรหรือพนักงานขาย ด๎านกระบวนการ 
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และด๎านลักษณะทางกายภาพ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสํวนด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
และด๎านสถานท่ี ชํองทางการจัดจ าหนําย ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์
มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ค าส าคัญ: ท่ีอยูํอาศัย, ทาวน์เฮ๎าส์, ผู๎บริโภค 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research were (1) to study the factors of marketing mix. 

consumer behavior and the decision to purchase second-hand townhouses by 
employees in the Ayutthaya Industrial Estate (2) to test the influence of marketing 
mix factors Consisting of products, prices, locations/distribution channels marketing 
promotion, staffing, process physical appearance Affecting the decision to buy 
second-hand townhouses of employees in the Ayutthaya Industrial Estate This 
research was quantitative research using questionnaires as a research tool. The sample 
group of 400 people was selected from the population of employees working in  
3 industrial estates and used a program to analyze the data with statistics, frequency, 
percentage, mean, standard deviation. and multiple regression analysis statistics 

The results of the study found that the study based on the marketing mix 
assumptions This positively influenced the decision to purchase second-hand 
townhouses of employees in the Phra Nakhon Si Ayutthaya Industrial Estate, namely 
marketing promotion. Personnel or sales staff Process and physical characteristics 
statistically significant at the .05 level in terms of products, prices and locations 
Distribution channels do not affect the decision to purchase second-hand townhouses 
of employees in the Ayutthaya Industrial Estate. 
 
Keywords: Residency, Townhouse, Consumer 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีท่ีท๎าทายจากหลาย ๆ ปัจจัยท าให๎ตลาดไมํเติบโต
เทําท่ีควร โดยปัจจัยส าคัญคือการแพรํระบาดของโควิด-19 ท่ีสํงผลให๎สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 
และหนี้ครัวเรือนท่ีอยูํในระดับสูง ท าให๎ผู๎บริโภคใช๎เวลาในการตัดสินใจซื้อบ๎านนานขึ้น  จากการ
ชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ท าให๎ผู๎ประกอบการต๎องใช๎แคมเปญการลด แลก แจก แถม 
และโปรโมชั่นตําง ๆ เพื่อจูงใจซื้อ สํงผลให๎ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมลดต่ าลง ผลพวงของ
การแพรํระบาดของโควิด-19 สํงผลกระทบตํอหลายภาคธุรกิจหลักของประเทศ หลายบริษัทต๎อง
ประกาศลดจ านวนพนักงาน ลดเงินเดือน ปรับขนาดองค์กร เพื่อบริหารจัดการต๎นทุนก าไร หรือ
รุนแรงถึงขั้นต๎องปิดกิจการ ถือเป็นวิกฤติครั้งใหญํท่ีท าให๎ผู๎บริโภคจ านวนมากระมัดระวังในการใช๎
เงิน และลดการใช๎จํายสินค๎าฟุุมเฟือยตําง ๆ รวมถึงที่อยํูอาศัย 
 มาตรการควบคุมสินเชื่อท่ีอยูํอาศัยใหมํ (Loan-to-Value ratio = LTV) ของธนาคารแหํง
ประเทศไทย หมายถึง อัตราสํวนสินเชื่อตํอราคาบ๎าน ท าให๎ผู๎ท่ีซื้อท่ีอยูํอาศัยพร๎อมกันหลายหลัง
หรือผู๎ท่ีซื้อท่ีอยูํอาศัยมากกวํา 10 ล๎านบาท ต๎องวางเงินดาวน์สูงขึ้น สํงผลให๎กลุํมนักลงทุนหายไป
จากตลาด 
 ปัจจัยท่ีสํงผลกระทบปี พ.ศ. 2564 แนวโน๎มราคาท่ีอยูํอาศัย (price trends) ราคาอสังหาริมทรัพย์
มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปลายปี พ.ศ. 2562 สํวนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
หนี้ครัวเรือนท่ีอยูํในระดับสูง และผลจากมาตรการ LTV สํงผลให๎ราคาอสังหาริมทรัพย์ไมํสามารถ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นได๎มากนักกํอนจะได๎รับผลกระทบอยํางมากจากการแพรํระบาดของโควิด-19 ท าให๎
ผู๎ประกอบการสํวนใหญํต๎องหันมาปรับลดราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือจูงใจผู๎ซื้อ   
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจด๎วยการเป็นเขตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ท้ังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูํในเขตสํงเสริมการลงทุน เขต 2 นิคม
อุตสาหกรรม 3 แหํง ได๎แกํ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ๎านหว๎า (ไฮเทค)  
และนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหํง ได๎แกํ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน๎อย บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) และนอกนิคม 
และนอกเขตประกอบการ จึงท าให๎ประชากรเข๎ามาหางานท าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น 
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จึงต๎องการสร๎างหลักปักฐาน ในการประกอบอาชีพจึงจ าเป็นต๎องแสวงหาท่ีอยูํอาศัยท่ีเป็นของตนเอง 
มากกวําท่ีจะเชําบ๎าน หรือท่ีอยูํอาศัยของผู๎อื่น 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู๎บริโภค
ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางให๎แกํผู๎ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทาวน์เฮ๎าส์มือสอง
น าไปใช๎เป็นข๎อมูล จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผนกลยุทธ์ในด๎านการตลาด เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดให๎ผู๎บริโภค
ท าการตัดสินใจซื้อ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกซื้อทาวน์เฮ๎าส์มือสอง 
 2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัย หมายถึง ปัจจัยด๎านการตลาด
ท่ีสํงผลตํอความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีมีตํอการซื้อท่ีอยูํอาศัย ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
ด๎านสถานท่ี/ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านพนักงาน ด๎านกระบวนการ 
และด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 2. พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตํละบุคคล
ท่ีท าการประเมินผลเพื่อตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัย ได๎แกํ ประเภทของท่ีอยูํอาศัยท่ีต๎องการซื้อ วัตถุประสงค์
ในการซื้อ ผู๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ระยะเวลาท่ีใช๎ในการตัดสินใจ และเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อ เป็นต๎น 
 3. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การท่ีบุคคลตกลงใจท่ีจะเลือกซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์ 
โดยพิจารณาจากข๎อมูลขําวสารตําง ๆ เพื่อใช๎ในการตัดสินใจ 
 4. ท่ีอยูํอาศัย หมายถึง สิ่งปลูกสร๎างและบริเวณสิ่งปลูกสร๎างท่ีใช๎เป็นท่ีอยูํอาศัยของครัวเรือน
สํวนบุคคล ประเภททาวน์เฮ๎าส์ เป็นต๎น 
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 5. ทาวน์เฮ๎าส์ หมายถึง ค าท่ีเรียกบ๎านประเภทตึกแถว ห๎องแถว มักมีหน๎าตาคล๎ายกันอยูํ
ติดกันใช๎ผนังรํวมกัน สํวนใหญํจะสูงไมํเกิน 2 ชั้น เหมาะส าหรับครอบครัวขนาดเล็ก ให๎ความรู๎สึก
อบอุํนในพื้นท่ีขนาดพอดี โดยปกติแล๎วทาวน์เฮ๎าส์จะมีราคาไมํสูงมากนัก อยํางไรก็ตามมักจะไมํมี
สํวนกลางหรือส่ิงอ านวยความสะดวกจากทางโครงการ 
 6. ผู๎บริโภค หมายถึง ผู๎ท่ีมีความสนใจและมีความต๎องการซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์
มือสอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงผู๎ท่ีมีโครงการท่ีจะซื้อบ๎านจัดสรรแตํยังไมํได๎ซื้อ 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้เพื่อศึกษา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอ  
การตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 1. ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได๎แกํ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านสถานท่ีชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านพนักงาน 
ด๎านกระบวนการ ด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 2. ตัวแปรตาม (dependent variables) ได๎แกํ การตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์
มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541, หน๎า 
337-339) ได๎สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการไว๎ในหนังสือการบริหาร 
การตลาดยุคใหมํ คือ ธุรกิจท่ีให๎บริการจะต๎องใช๎สํวนประสมการตลาด (marketing mix) หรือเรียก
กันวํา 7P’s ซึ่งประกอบด๎วย 
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 1. ด๎านผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต๎องการของมนุษย์ได๎ คือ สิ่งท่ีผู๎ขาย
ต๎องมอบให๎แกํลูกค๎า ลูกค๎าจะได๎รับผลประโยชน์ และคุณคําของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
 2. ด๎านราคา หมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต๎นทุนของลูกค๎าจะ 
เปรียบเทียบระหวํางคุณคําผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น 
 3. ด๎านสถานท่ีหรือชํองทางการจัดจ าหนําย การคัดเลือกสถานท่ี หรือท าเลท่ีตั้งของธุรกิจ 
มีความส าคัญมาก ในสถานท่ีท่ีผู๎จัดจ าหนํายจัดให๎เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตัวก าหนดกลุํมผู๎บริโภค
ท่ีจะเข๎ามาซื้อสินค๎า  
 4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด เครื่องมือทางการตลาด นักการตลาดน ามาใช๎ในการกระตุ๎น
ให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการ และเกิดการตัดสินใจซื้ออยํางรวดเร็ว ซึ่งการสํงเสริมการตลาดสามารถ
ท าได๎ดังนี้ ได๎แกํ การโฆษณา การขายโดยใช๎บุคคล การสํงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  
 5. ด๎านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีท าหน๎าท่ีรับผิดชอบในการติดตํอแสวงหาลูกค๎า 
การเสนอขาย เพ่ือกระตุ๎นให๎ลูกค๎าเกิดความตั้งใจและตัดสินใจ  
 6. ด๎านกระบวนการ เป็นกระบวนการหรือกลไกหรือกิจกรรมในการท างานตําง ๆ ท่ีท าให๎ 
ผู๎ประกอบธุรกิจเกิดการซื้อสินค๎าหรือบริการโดยท่ีเริ่มตั้งแตํการวิจัยพัฒนา การออกแบบ จนถึงการ
จัดหาวตัถุดิบหรือการสั่งซื้อสินค๎า จนถึงการด าเนินการสํงมอบสินค๎าให๎ถึงมือลูกค๎าในเวลาท่ีรวดเร็ว 
 7. ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยพยายามสร๎างคุณภาพโดยรวมหรือต๎องแสดง
ให๎เห็นคุณภาพของบริการ โดยผํานการใช๎หลักฐานท่ีมองเห็นได๎ ได๎แกํ อาคารสถานท่ีของธุรกิจบริการ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เชํน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์ส าหรับบริการ แบบฟอร์มเอกสาร   

สรุป สํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ เครื่องมือทางการตลาดท่ีองค์กรสามารถก าหนดหรือ
ควบคุมได๎ โดยการพิจารณาผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด บุคคล/
พนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช๎ส าหรับผู๎ประกอบการ 
ท่ีด าเนินธุรกิจจ าหนํายทาวน์เฮ๎าส์มือสอง  
 
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมของผู๎บริโภคในปัจจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยํางมาก การตัดสินใจซื้อสินค๎า
หรือบริการท่ีรวมไปถึงโครงการบ๎านจัดสรรตําง ๆ นั้น ผู๎ซื้ออาจจะพิจารณาถึงปัจจัยตําง ๆ รอบด๎าน 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค (analyzing consumer behavior) เป็นการค๎นหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต๎องการและ
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พฤติกรรมการซื้อ และการใช๎ของผู๎บริโภค ค าตอบท่ีได๎จะชํวยให๎นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ 
การตลาด (marketing strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม 
โดยค าถามท่ีใช๎เพื่อค๎นหาลักษณะ พฤติกรรมผู๎บริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซึ่งประกอบด๎วย Who?, 
What?, Why?, Who?, When?, Where?, และ How? เพ่ือค๎นหาค าตอบ 7 ประการ คือ 70o ซึ่ง
ประกอบด๎วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and 
Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปรัญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน ์และองอาจ ปทะวานิช, 2541) 
 สรุป พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการได๎รับ และ
ใช๎สินค๎า และบริการทางเศรษฐกิจรวมท้ังกระบวนการตําง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกํอน และเป็น
ตัวก าหนดปฏิกิริยาตําง ๆ เหลํานั้น 
 
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ (buying decision process) เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจ 
ซื้อของผู๎บริโภค พบวํา ผู๎บริโภคผํานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู๎ถึงความต๎องการ การค๎นหา
ข๎อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 สรุป กระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภค หมายถึง กระบวนการท่ีผู๎บริโภคตัดสินใจวําจะเลือก 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดท่ีคิดวําทางเลือกนั้นได๎ประโยชน์มากท่ีสุด โดยผํานกระบวนการท้ัง 5 ขั้นตอน 
คือ การรับรู๎ปัญหา การค๎นหาข๎อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ โดยมีปัจจัยด๎านอื่น ๆ เข๎ามาแทรกท าให๎ผลกระทบตํอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
ท่ีอยูํอาศัยท้ังในแงํบวกและแงํลบ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วีณา ถิระโสภณ (2558) ได๎ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะประชากรศาสตร์รวมถึงพฤติกรรม
ของผู๎ซื้อบ๎านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดังนี้ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ  
บ๎านจัดสรร คือ เพ่ืออยูํอาศัยโดยตัวทํานเอง และครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อขายตํอหรือเก็งก าไร 
ซื้อให๎ญาติพี่น๎องหรือบุตร และเพ่ือพักผํอนชั่วคราว ตามล าดับ 
 ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ได๎ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎าน
จัดสรรของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต๎การปลํอยสินเชื่อบ๎านของสถาบันการเงิน 
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ผลการวิจัยพบวํา ด๎านของพฤติกรรมการซื้อบ๎านของผู๎บริโภค พบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเลือกซื้อ
บ๎านจัดสรรประเภทบ๎านเดี่ยวชั้นเดียวโดยมีขนาดท่ีดิน 21-30 ตารางวา มีงบประมาณในการซื้อ
บ๎านจัดสรร 1,000,001-2,000,000 บาท วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรเพื่อต๎องการท่ีอยูํ
อาศัยเป็นของตนเอง ตัดสินใจด๎วยตนเอง ใช๎ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 7-12 เดือน 
ลักษณะในการซื้อบ๎านจัดสรรเป็นแบบผํอนช าระกับทางธนาคาร มีชํองทางการรับรู๎โครงการบ๎านจัดสรร
จากปูายโฆษณาในสํวนของการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในโครงการ  
 สรวัสส์ บุญหยง (2563) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านราคา มีความส าคัญ
อยูํในระดับมาก  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
- ผลิตภัณฑ ์
- ราคา  
- สถานท่ีชํองทางการจัดจ าหนําย 
- การสํงเสริมการตลาด 
- พนักงาน  
- กระบวนการ 
- ลักษณะทางกายภาพ 
 

การตัดสินใจซื้อที่อยํูอาศัย
ประเภททาวน์เฮ๎าส์มืองสองของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลเชิงบวกตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์
มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูํในนิคมอุตสาหกรรม 3 แหํง 
เขตประกอบการค๎าเสรี 2 แหํง พนักงานท่ีอยูํนอกนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตประกอบการค๎าเสรี 
จ านวน 311,175 คน (ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563)  

กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 311,175 คน ซึ่งทราบจ านวนพนักงานท่ีแนํนอน 
โดยค านวณหากลุํมตัวอยํางท่ีเหมาะสม จากสูตรก าหนดตัวอยํางท่ีระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
โดยมีคําความคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยํางร๎อยละ 5 (ระดับนัยส าคัญ .05) ส าหรับใช๎ในการหา
ขนาดกลุํมตัวอยํางของ Yamane (1973) คําความคลาดเคลื่อนระหวํางคําเฉลี่ยกลุํมตัวอยํางและ
คําเฉลี่ยประชากรท่ียอมรับได๎  ซึ่งมีคําเทํากับ .05 ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน และสุํมตัวอยําง
แบบมีความนําจะเป็น และใช๎การสุํมตัวอยํางแบบงําย ซึ่งระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลตั้งแตํเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และด าเนินการเก็บข๎อมูลระหวํางเดือนกันยายน - 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล แบํงเป็น 5 สํวน ดังนี้ 

สํวนท่ี 1 ข๎อมูลท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist)   

สํวนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสอง วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสอง ผู๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ ระยะเวลาท่ีใช๎
ในการตัดสินใจซื้อ ทราบข๎อมูลท่ีอยูํอาศัยจากแหลํงใด สาเหตุท่ีทํานตัดสินใจเลือกซื้อทาวน์เฮ๎าส์
มือสอง ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist)   
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สํวนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
ประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแตํละ
ค าถามมีค าตอบให๎เลือกเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Likert rating scale)  

สํวนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลแบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating 
scale) 5 ระดับ คือ ระดับความส าคัญมากท่ีสุดจนถึงน๎อยท่ีสุด 

สํวนท่ี 5 ข๎อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให๎กลุํมตัวอยํางมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น 

การหาคําความเชื่อมั่นของเครื่องมือท่ีใช๎ในงานวิจัย (reliability) จากคําสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) แสดงคําความเชื่อมั่น (ดูตาราง 1) 

 
ตาราง 1  
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช๎สถิติคําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเพ่ือทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาคํา IOC (Index 
of Item-Objective Congruence--IOC) จากคะแนนการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทําน ได๎คําเฉลี่ย
รายข๎อ 0.67-1.00 คะแนน (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) 
 2.2 การหาคําความเท่ียงตรงเชิงโครงสร๎าง (construct validity) ด๎วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2549) 
 2.3 การหาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยการใช๎คําสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) เพื่อทดสอบวําเครื่องมือนั้นสามารถให๎ผลการวัดคงท่ีแนํนอน 
ไมํวําจะวัดกี่ครั้งก็ตาม ซึ่งคําสัมประสิทธิ์อยูํท่ี 0.92 แสดงวําเครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นระดับสูง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 3. การวิเคราะห์คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s correlation coefficient) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรท้ังความสัมพันธ์ทางบวกและความสัมพันธ์ทางลบ  
 4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม
หนึ่งตัว สํงผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแตํสองตัวขึ้นไป เพื่อทดสอบสมมติฐาน   

 
ผลการวิจัย 

 
1. ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุ 

30-39 ปี มีการศึกษาระดับต่ ากวําปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพ
สมรส มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน  
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2. พฤติกรรมผู๎บริโภคตํอการตัดสินใจซื้อประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสอง พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํ เลือกซื้อทาวน์เฮ๎าส์ประเภทหนึ่งชั้น ต๎องการท่ีอยูํอาศัยเป็นของตนเอง ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
โดยตัดสินใจด๎วยตนเอง โอกาสในการซื้อ หน๎าท่ีการท างานมั่นคง มีระยะเวลาในการตัดสินใจต่ ากวํา  
3 เดือน ทราบข๎อมูลท่ีอยูํอาศัยจากสื่อออนไลน์ และสาเหตุท่ีตัดสินใจเลือกซื้อทาวน์เฮ๎าส์มือสอง
ใกล๎ท่ีท างาน  

3. สํวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด๎วย 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
ด๎านสถานท่ีและการจัดจ าหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคคลหรือพนักงาน ด๎านกระบวนการ 
และด๎านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวม

มีความส าคัญอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา  
ด๎านผลิตภัณฑ ์กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ ระบบสาธารณูปโภค เชํน 

ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ ามีอยูํอยํางเหมาะสม เป็นอันดับแรก 

มีคําฉลี่ยอยํูในระดับมาก ( X = 3.86, SD = 0.80)   
ด๎านราคา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ ราคาเหมาะสมกับท าเลท่ีตั้ง 

เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( X = 4.07, SD = 0.83)  
ด๎านสถานท่ีและชํองทางการจัดจ าหนําย กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ 

สภาพแวดล๎อมโดยรอบท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสมและปลอดภัย เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยูํใน

ระดับมาก (X = 4.08, SD = 0.83)   
ด๎านการสํงเสริมการตลาด กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ มีบริการดูแล

หลังการขาย 3 เดือน เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยํูในระดับมาก (X = 3.92, SD = 0.77)   
ด๎านบุคคลหรือพนักงานขาย กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ พนักงานขาย

มีความเอาใจใสํตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีโดยการให๎บริการเป็นอยํางดี เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยูํใน

ระดับมากที่สุด (X = 4.26, SD = 0.77)  
ด๎านกระบวนการ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ มีก าหนดระยะเวลา 

ในการโอนชัดเจน เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( X = 4.04, SD = 0.75)   
ด๎านลักษณะทางกายภาพ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความส าคัญในหัวข๎อ มีพื้นท่ีจอดรถ

สํวนตัว เป็นอันดับแรก มีคําฉลี่ยอยํูในระดับมาก (X = 4.20, SD = 0.78)  
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4. การตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํให๎ความส าคัญ 3 อันดับแรก ในหัวข๎อ ทํานคิดท่ีจะแนะน าให๎ผู๎อื่นตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ๎าส์
มือสอง (X = 4.35, SD = 0.85) มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากท่ีสุด ทํานตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ๎าส์มือสอง
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ ( X = 4.34, SD = 0.83) มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากท่ีสุด และ
ในการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ๎าส์มือสอง ทํานพิจารณาถึงความพึงพอใจตํอภาพรวม (X = 4.30, SD = 0.74) 

มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัย
ประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผู๎วิจัยได๎ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรวํา มีความเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด๎วยการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์-
แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหวําง 
ตัวแปรอิสระท่ีสูงเกินไป จนอาจเกิดปัญหา Multicollinearity อยํางไรก็ตามคําสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ควรมีคําไมํเกิน 0.8 (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) นอกจากนี้ยังได๎พิจารณารํวมกับคํา VIF (Variance 
Inflation Factors) ในการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยท่ีคํา VIF ต๎องไมํเกิน 10 (บุญใจ 
ศรีสถิตนรากูร, 2553) ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด น าเสนอในรูปตารางแสดงผลทางสถิติ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตาราง 2  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
 ด๎านผลิตภัณฑ ์(P1) ด๎านราคา (P2) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (P3) ด๎านการสํงเสริม 
 การตลาด (P4) ด๎านพนักงาน (P5) ด๎านกระบวนการ (P6) ด๎านลักษณะทางกายภาพ (P7) 
 
 จากตาราง 2 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
มีคําอยูํระหวําง 0.072-0.761 ซึ่งมีคําไมํเกิน 0.8 ประกอบด๎วย การพิจารณาจากการหาคํา VIF 
อยูํระหวําง 2.337-3.265 ซึ่งไมํเกิน 10 แสดงวํา ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไมํกํอให๎เกิดปัญหา 
Multicollinearity จึงสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานด๎วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ได ๎
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ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภท 
ทาวน์เฮ้าส์มือสอง 

 
*ระดับนัยส าคัญ p < .05 
 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 1. พฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีมีตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํ ตัดสินใจซื้อ
ประเภททาวน์เฮ๎าสม์ือสองหนึ่งชั้น ต๎องการท่ีอยูํอาศัยเป็นของตนเอง ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม ตัดสินใจ
ด๎วยตนเอง มีหน๎าท่ีการท างานมั่นคง ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อต่ ากวํา 3 เดือน ทราบข๎อมูล 
ท่ีอยูํอาศัยจากสื่อออนไลน์ (website/facebook) ตัดสินใจเลือกซื้อทาวน์เฮ๎าส์มือสองเพราะใกล๎ 
ท่ีท างาน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมชาย วันดี (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม และสํวนประสม
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การตลาดในการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรโครงการขนาดเล็ก ในอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวํา วัตถุประสงค์ในการซื้อสํวนมากเพื่ออยูํอาศัยเอง ผู๎มีอิทธิพลในการซื้อสํวนมาก
เป็นบุคคลในครอบครัว ท าเลในการเลือกซื้อ สํวนมากในเขตชานเมือง ราคาในการเลือกซื้อสํวนมาก
ต่ ากวํา 1,500,000 บาท โอกาสในการซื้อสํวนมากมีรายได๎หรือเงินเดือนเพิ่ม ประเภทบ๎านท่ีซื้อ
สํวนมากเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว และการบริการท่ีต๎องการหลังการซื้อสํวนมาก คือ การรับประกัน
ตัวบ๎าน 
 2. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ผู๎วิจัยพบวํา ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร
หรือพนักงานขาย ด๎านกระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ สํงผลเชิงบวกตํอการตัดสินใจ
ซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ผู๎วิจัยพบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา และด๎านสถานท่ี
ชํองทางการจัดจ าหนําย ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยประเภททาวน์เฮ๎าส์มือสองของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข๎อเสนอแนะท่ีไดจ๎ากการวิจัยในครั้งนี้ และข๎อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต เพื่อน ามาใช๎
เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินธุรกิจจ าหนํายทาวน์เฮ๎าส์มือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการวิจัยในด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด โดยผู๎จัดหา
ทาวนเ์ฮ๎าส์มือสองมาจ าหนํายควรท่ีจะพิจารณา ดังนี้ 
 ด๎านผลิตภัณฑ์ พิจารณาระบบสาธารณูปโภค เชํน ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบการจัดเก็บขยะ
และระบบการระบายน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นการสร๎างความคุ๎มคําให๎แกํผู๎บริโภค 
 ด๎านราคา พิจารณาราคาเหมาะสมกับท าเลท่ีตั้งท่ีผู๎บริโภคจะต๎องจํายช าระตามราคาท่ีตกลงกัน
ให๎มีความเหมาะสม โดยมีการประเมินราคาตามสภาพ และตั้งราคาตามราคาตลาด 
 ด๎านสถานท่ีและชํองทางการจัดจ าหนําย พิจารณาสภาพแวดล๎อมโดยรอบท่ีตั้งโครงการ 
มีความเหมาะสมและปลอดภยั โดยจัดหาบ๎านมือสองท่ีมีท าเลท่ีตั้ง อยูํในแหลํงชุมชนและควรมีชํองทาง
การประชาสัมพันธ์เพื่อให๎เข๎าถึงลูกค๎ามากยิ่งขึ้น  
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 ด๎านการสํงเสริมการตลาด พิจารณาการดูแลหลังการขายให๎แกํผู๎ซื้อเพื่อเป็นการจูงใจผู๎บริโภค 
และควรให๎บริการการซํอมแซมหลังการขายเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการสร๎างความมั่นใจ
ให๎แกํผู๎บริโภค  
 ด๎านบุคคลหรือพนักงาน พิจารณาถึงความเอาใจใสํตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีโดยการให๎บริการ
เป็นอยํางดี ให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือทุกขั้นตอน  
 ด๎านกระบวนการให๎บริการ พิจารณาการก าหนดระยะเวลาในการโอนชัดเจน  
 ด๎านลักษณะทางกายภาพ พิจารณาการจัดหาบ๎านมือสองท่ีมีพื้นท่ีจอดรถสํวนตัวให๎เหมาะสม 

ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะท่ีได๎จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู๎บริโภคดังนี้ ผู๎บริโภคควรท่ีจะตรวจสอบ
ตนเองเพื่อเตรียมความพร๎อม โดยขอค าปรึกษาจากผู๎จัดหาทาวน์เฮ๎าส์มือสอง เชํน เอกสารประกอบ 
การยื่นกู ๎เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อ และสะดวกในการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ผลการวิจัยท่ีได๎ เป็นเฉพาะพนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทํานั้น เพื่อให๎การวิจัยเป็นประโยชน์มากขึ้น ควรมีการวิจัยขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อจะได๎
ผลการวิจัยท่ีหลากหลายมาใช๎เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมผู๎บริโภค 
 2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งตํอไป อาจน าเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลอื่นๆ มาใช๎ เชํน การสัมภาษณ์รํวมกับแบบสอบถาม เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลจากผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นความคิดเห็นในเชิงลึกท่ีครอบคลุมอยํางแท๎จริง เพื่อให๎งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลท่ีสามารถน าไปวางแผนปรับปรุงแก๎ไขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตํอไป 
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คุณลักษณะของ Power Influencers ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ 
ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

The Characteristics of Power Influencers Toward Purchasing Decision  
of Customers in Thailand Cafes 

 
กุลนาถ วรรัฐกฤติกร1 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร Faculty of Management Science, Silpakorn University  
Kullanard Worraratkrittikorn E-mail: amsmilingg@gmail.com1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงศ์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการรับข๎อมูลจาก Power Influencers ของ

ผู๎บริโภคในการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ และ (2) ปัจจัยคุณลักษณะของ Power Influencers ท่ีมีผล
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคกลุํมตัวอยํางผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านคาเฟุ 
จ านวนท้ังสิ้น 400 คน โดยผู๎วิจัยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช๎วิธีค านวณหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระหวําง 25,001-35,000 
บาท นอกจากนี้การวิเคราะห์ข๎อมูลระบุวํา คําเฉลี่ยของทุกตัวแปร คือ ความช านาญและความเชี่ยวชาญ 
ความเหมือนกับกลุํมเปูาหมาย ความเคารพ ความดึงดูดใจ และความไว๎วางใจ อยูํในระดับมาก   

ผลการทดสอบสมมติฐานในเรื่องปัจจัยคุณลักษณะของ Power Influencer ท่ีมีผลตํอการ
ตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ในการเลือกใช๎บริการคาเฟุของผู๎บริโภคใน
ประเทศไทยพบวําปัจจัยด๎านความดึงดูดใจ ความเคารพ และความเชี่ยวชาญ มีผลทางบวกตํอการ
ตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ จึงยอมรับสมมติฐาน และปัจจัยด๎านความไว๎วางใจ ความเหมือนกับ
กลุํมเปูาหมาย มีผลทางลบตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
ค าส าคัญ: Power Influencers, การตัดสินใจซื้อ, คาเฟุ, การตัดสินใจใช๎บริการ  
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ABSTRACT 

 
The research aims to (1) examine how consumers receive information from 

influencers to decide about a cafe (2) study the characteristics of influencers that 
impact cafe consumers’ purchase decisions. The sample group consists of 400 cafe 
users selected by convenience sampling. The data was collected using a questionnaire 
and was analyzed through percentage, mean, standard deviation, and multiple linear 
regression. 

The result suggests that the majority of respondents are females aged between 
31 to 40, have a bachelor's degree, and are students with a monthly income between 
25,0001 to 35,000 baht. In addition, the analysis indicates that the mean of all 
variations regarding influencers shows a high level of expertise, similarity to the target 
group, respectability, appeal, and trustworthiness. Hypothesis testing for influencers 
and service quality that influence purchase decisions of cafe-goers finds hypothesis 
accepted. The factors have a positive influence on the purchase decision of cafe 
goers with statistical significance of 0.5.  
 
Keywords: Power Influencers, Purchase Decision, Cafe, Consumers’ Decision  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ธุรกิจร๎านอาหาร เป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความส าคัญตํอภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยมีมูลคําหมุนเวียนท่ีไมํต่ ากวํา 4 แสนล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 4.7 ของภาคบริการท้ังหมด
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP ภาคบริการ) โดยมีผู๎ประกอบการตั้งแตํรายเล็กไปจนถึง
หลายใหญํ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) เมื่อพิจารณาประเภทร๎านอาหารท่ีเปิดใหมํในปี พ.ศ. 2562 
พบวํา ร๎านกาแฟและคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย มีจ านวนร๎านเปิดใหมํมากท่ีสุดถึง 17,000 ร๎าน 
หรือเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 81 (Brand Age Online, 2020) จึงสํงผลให๎เกิดโอกาสในเติบโตของธุรกิจ
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กาแฟในประเทศไทยมากขึ้น อีกท้ังยังท าให๎ธุรกิจร๎านกาแฟได๎รับความสนใจจากนักลงทุนชาวตํางชาติ
หลายรายในการเข๎ามาประกอบธุรกิจร๎านกาแฟในประเทศรวมท้ังผู๎ประกอบการภายในประเทศไทย
เองท่ีมีกิจการเกี่ยวข๎องกับกาแฟธุรกิจร๎านอาหารตลอดจนผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม 
(SMEs) นอกจากนี้ พฤติกรรมและรสนิยมของผู๎บริโภคท่ีมีความต๎องการสินค๎าและบริการท่ีให๎คุณคํา
ทางอารมณ์และความรู๎สึก (emotional value) ท าให๎การเสนอสินค๎าเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
พื้นฐานอยํางเดียวไมํเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้น ร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย
จึงจ าเป็นต๎องมีจุดเดํนและมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองท่ีเป็นแรงดึงดูดใจให๎ผู๎บริโภคสนใจได๎ เพื่อให๎
เกิดการได๎เปรียบจากผู๎ประกอบการร๎านอื่น ๆ โดยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ท่ีได๎รับความนิยม 
ในปัจจุบัน คือ การใช๎ Influencer Marketing ในประเทศไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีมีความหลากหลาย 
โดย Influencer มักเป็น เน็ตโอดอล (net idol) ผู๎มีชื่อเสียง (celebrity) หรือผู๎เขียนเว็บบล็อก 
(blogger) เป็นต๎น ท่ีมีอิทธิพล (influence) ในการชักจูงกลุํมเปูาหมาย หรือกลุํมท่ีติดตามให๎เกิด
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการได๎ทันที ในรูปแบบของการบอกตํอหรือการรีวิว ( review) 
ซึ่งคล๎ายกับกลยุทธ์การตลาดแบบเกําท่ีใช๎คนมีชื่อเสียงมารับรองคุณภาพ ดังนั้น ผู๎ศึกษาจึงสนใจท่ี
จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมการรับข๎อมูลจาก Power Influencers ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎
บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยและปัจจัยคุณลักษณะของ Power Influencers ท่ีมี
ผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการก าหนด
กลยุทธ์การตลาด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู๎ของ Power Influencers ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎าน

คาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 
2. เพ่ือศกึษาระดับตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยของ Power Influencers ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของ

ผู๎บริโภคในประเทศไทย  
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นิยามศัพท์ 
 

Power Influencers หรือกลุํมบล็อกเกอร์ท่ีมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู๎จัก และมีผู๎ติดตามตั้งแตํ 1 แสน 
ถึง 1 ล๎านคน  

คาเฟุ (ภาษาอังกฤษ เขียนวํา Café) หมายถึง ร๎านประกอบกิจการเกี่ยวกับกาแฟ ลักษณะ
ร๎านแบบคาเฟุเป็นการผสมรูปแบบระหวําง “ภัตตาคาร” และ “บาร”์ เข๎าด๎วยกัน  

ความไว๎วางใจของ Power Influencers หมายถึง ความนําเชื่อถือ และความสามารถท่ี
กลุํมเปูาหมายยึดถือเป็นแบบอยําง 

ความเชี่ยวชาญของ Power Influencers หมายถึง ความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะท่ี
เกี่ยวข๎องกับสินค๎าหรือบริการ 

ความดึงดูดใจของ Power Influencers หมายถึง ความนําสนใจและความโดดเดํน จากรูปรําง
หน๎าตา บุคลิกภาพ รวมไปถึงทัง้ด๎านทักษะ ความสามารถ ท่ีจะชํวยเพิ่มระดับความโน๎มน๎าวใจ 

ความเคารพของ Power Influencers หมายถึง ความเคารพท่ีกลุํมเปูาหมายมีตํอความ 
ส าเร็จของบุคคลนั้น ๆ ท าให๎เกิดความชื่นชมและน ามาเป็นต๎นแบบ 

ความเหมือนกับกลุํมเปูาหมายของ Power Influencers หมายถึง ความคล๎ายคลึง Power 
Influencers กับกลุํมเปูาหมาย เชํน บุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต อาชีพ อายุ เพศ เช้ือชาติ 

การสร๎างสรรค์เนื้อหาหรือวิธีการน าเสนอของ Power Influencers หมายถึง Power 
Influencer ทางความคิดต๎องมีความสดใหมํไมํเพียงแตํสํงตํอข๎อมูลท่ีนําสนใจเทํานั้นแตํต๎องสร๎าง 
เนื้อหาและรูปแบบใหมํ ๆ ท่ีนําสนใจ 

การโต๎ตอบในโซเชียลมีเดียของ Power Influencers หมายถึง การแบํงปันข๎อมูล ขําวสาร 
สถานการณ์อื่น ๆ ไปยังให๎ผู๎บริโภคหรือผู๎ติดตามรับทราบผํานการท างานบนสื่ออินเทอร์เน็ต ผําน
บทความวิจารณ์ออนไลน์ 

ความนําเชื่อถือของข๎อมูลของ Power Influencers หมายถึง  ข๎อมูลท่ีผู๎บริโภคได๎รับแล๎ว
เกิดความไว๎วางใจ เกิดจากความเชี่ยวชาญ ความไว๎วางใจ เจตนา ความดึงดูดใจ และความคิดเห็น
ท่ีสอดคล๎องกันของผู๎สํงสาร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด๎านประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผ๎ูบริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยใช๎
บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยจากค าแนะน าหรือการติดตามชมของ Power Influencers 

ขอบเขตด๎านเนื้อหา ปัจจัยตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ความไว๎วางใจ ความเชี่ยวชาญ ความดึงดูดใจ 
ความเคารพ ความเหมือนกับกลุํมเปูาหมาย ตัวแปรตาม ได๎แกํ การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ
ของผู๎บริโภคในประเทศไทย 

ขอบเขตด๎านพื้นท่ี พ้ืนท่ีการศึกษา คือ ร๎านคาเฟุท้ังท่ีจดทะเบียนการค๎าและไมํจดทะเบียน
ทางการค๎าในประเทศไทย 

ขอบเขตด๎านระยะเวลาในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎ระยะเวลาด าเนินการท้ังสิ้น 12 เดือน (กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 - สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของ Power Influencers ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ

ของผู๎บริโภคในประเทศไทย ผู๎ศึกษาวิจัยได๎ด าเนินการศึกษาค๎นคว๎าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการทบทวน 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจัย  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA) กระบวนการตอบสนอง (response process)  
การตอบสนองท่ีผู๎บริโภคได๎รับขําวสาร (พิบูล ทีปะปาล, 2545, หน๎า 38; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, 
หน๎า 93) ดังนั้น วิธีการท่ีนักการตลาดใช๎จะต๎องค านึง 3 ขั้นตอน เพื่อให๎ตอบสนองตํอพฤติกรรม
ของผู๎บริโภค ดังนี ้ความตั้งใจ (attention) ความสนใจ (interest) ความปรารถนา (desire) การกระท า 
(action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล๎ว กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ตํอเมื่อ ผู๎บริโภคก๎าวเข๎าสูํ
ขั้นตอนสุดท๎าย คือ การซื้อสินค๎า ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะจากผู๎บริโภคกลายเป็นลูกค๎า และเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ เชื่อวํา หากบริษัทสามารถท าให๎เกิดขั้นตอน 3 ขั้นตอนแรกได๎แล๎วนั้น 
ขั้นตอนสุดท๎ายจะต๎องมีเกิดขึ้นอยํางแนํนอน (Lewis อ๎างถึงใน กิตติ สิริพัลลภ, 2547, หน๎า 11)  
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แนวคิดของ Power Influencer ในโลกออนไลน์ เป็นกลุํมคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด (opinion 
leader) ของผู๎บริโภค รวมถึงกลุํมคนในเครือขํายสังคมออนไลน์ท่ีผู๎บริโภคสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ด๎วย  
(ลลิตา พํวงมา, 2563) 

Shiffman and Kanuk (2004) ได๎ให๎ความหมาย Power Influencer (influencer) คือ 
บุคคลหรือกลุํมบุคคลท่ีเป็นแหลํงอ๎างอิงข๎อมูลของผู๎บริโภคในการก าหนดคํานิยม (value) ทัศนคติ 
(attitude) และพฤติกรรม (behavior) หรืออยํางใดอยํางหนึ่ง 

เสรี วงศ์มณฑา (2542) ได๎ให๎ความหมาย Power Influencer ในสื่อออนไลน์ หมายถึง การใช๎
ผู๎มีอิทธิพลด๎านความคิดในสื่อออนไลน์ให๎เป็นผู๎เผยแพรํข๎อมูลของสินค๎าและบริการออกไปในวงกว๎าง 
ซึ่งปรากฏได๎หลายรูปแบบ 

คุณลักษณะของ Power Influencers ควรมีลักษณะเป็นผู๎น าเสนอสินค๎ามีบทบาทหน๎าท่ี
เปรียบเสมือนบุคคล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสินค๎านั้น ๆ เนื่องจากสินค๎านั้นไมํเคยมีการเปลี่ยนตัว
ผู๎น าเสนอ ก็จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคนั้นจดจ าผู๎น าเสนอได๎ ซึ่งหมายถึง ผู๎บริโภคจะสามารถจดจ าตราสินค๎า
ได๎โดยผํานการจดจ าในเรื่องของตัวผู๎น าเสนอ ท้ังนี้การใช๎บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการสร๎างแบรนด์นั้น 
ควรจะต๎องค านึงถึงคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบท่ีส าคัญ ความไว๎วางใจ (trustworthiness)  
ความเชี่ยวชาญ (expertise) ความดึงดูดใจ (attractiveness) ความเคารพ (respect) ความเหมือนกับ
กลุํมเปูาหมาย (similarity) (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของ Power Influencers ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎าน

คาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ผู๎วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีรายละเอียดแสดงเป็น
ภาพประกอบดังนี้ ตัวแปรต๎น คือ คุณลักษณะท่ีมีตํอ Power Influencers ทางสื่อออนไลน์ ประกอบด๎วย 
5 คุณลักษณะ ได๎แกํ ความไว๎วางใจ ความเชี่ยวชาญ ความดึงดูดใจ ความเคารพ และความเหมือนกับ
กลุํมเปูาหมาย ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย (AIDA 
Model)  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยความไว๎วางใจของ Power Influencers สํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจ 
ใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยความเชี่ยวชาญของ Power Influencers สํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจ
ใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยความดึงดูดใจของ Power Influencers สํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจ
ใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยความเคารพของ Power Influencers สํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจ
ใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยความเหมือนกับกลุํมเปูาหมายของ Power Influencers สํงผลทางบวก
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยใช๎บริการร๎านคาเฟุของ

ผู๎บริโภคในประเทศไทยจากค าแนะน าหรือการติดตามชมของ Power Influencers โดยประเมิน
กลุํมตัวอยํางจากจ านวนผู๎ติดตาม Power Influencers ผํานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ใช๎สูตรค านวณ
จ านวนกลุํมตัวอยําง (sample size) ของ Taro Yamane ท าให๎ได๎จ านวนกลุํมตัวอยํางในการวิจัย
ครั้งนี้ จ านวน 399 ตัวอยําง และผู๎วิจัยได๎ท าการเพิ่มจ านวนกลุํมตัวอยําง เป็นจ านวน 400 ตัวอยําง 
โดยสุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข๎อมูล 
ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบํงเป็น 5 สํวน ท้ังนี้ จะมีค าถามเพื่อคัดกรองกลุํมตัวอยํางท่ีตอบแบบสอบถาม 
โดยสอบถามประสบการณ์การใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยตามการแนะน าของ 
Power Influencers หากเคยจะให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามท าแบบสอบถามในข๎อถัดไป และหากไมํเคย 
จะสิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม  
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ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยของ Power Influencer ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุ
ของผู๎บริโภคในประเทศไทยคร้ังนี้ ข๎อมูลสามารถสรุปผลการวิจัย ได๎ดังนี้  
 สํวนท่ี 1 ข๎อมูลท่ัวไป จากการศึกษาข๎อมูลท่ัวไปของกลุํมตัวอยําง พบวํา ข๎อมูลท่ัวไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 
31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ระหวําง 25,001-35,000 บาท 
 สํวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของปัจจัยของ Power Influencer เกี่ยวกับการโฆษณา
ใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย จากการศึกษาปัจจัยด๎านตําง ๆ ท่ีสํงผลตํอระดับ
ของปัจจัยของ Power Influencer เกี่ยวกับการโฆษณาใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย
ของกลุํมตัวอยําง พบวํา ระดับความคิดเห็นความช านาญเชี่ยวชาญมีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมา 
ความเหมือนกับกลุํมเปูาหมาย ความเคารพ ความดึงดูดใจ และด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด คือ 
ความไว๎วางใจ โดยภาพรวมท้ังหมดอยูํในระดับมาก 
 สํวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม  
การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย จากการศึกษาการตัดสินใจใช๎บริการ
ร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมท้ังหมดอยูํ ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายข๎อตามล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย อันดับแรก คือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการ
ร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยโดยพิจารณาจากขําวสารท่ีได๎รับเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
คุณประโยชน์ของการบริการ มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ทํานตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของ
ผู๎บริโภคในประเทศไทยตาม Power Influencer น าเสนอ และด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด คือ ทําน
ตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยโดยพิจารณาจากการสํงเสริมการขาย เชํน
การลดแลกแจกแถม และสิทธิพิเศษตําง ๆ 
 สํวนท่ี 4 การวิเคราะห์ตัวแปร ปัจจัยของ Power Influencer ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎
บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยของผู๎บริโภค ในการเลือกใช๎บริการคาเฟุของผู๎บริโภค
ในประเทศไทย พบวํา ความดึงดูดใจ ความเคารพ และความช านาญเชี่ยวชาญ จากการทดสอบ
สมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐาน สํวนความไว๎วางใจ และความเหมือนกับกลุํมเปูาหมาย จากการ
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ทดสอบสมมติฐาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยสํงอิทธิพลเชิงบวกและสามารถสร๎างแบบจ าลองพยากรณ์
ปัจจัยของ Power Influencer ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 
โดยเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางบวกตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ตาราง 1  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
1. ปัจจัยความไว๎วางใจของ Power Influencer สํงผลทางบวกตํอ 

การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ปฏิเสธสมมติฐาน 
2. ปัจจัยความเช่ียวชาญของ Power Influencer สํงผลทางบวกตํอ 

การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ยอมรับสมมติฐาน 
3. ปัจจัยความดึงดูดใจของ Power Influencer สํงผลทางบวกตํอ 

การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ยอมรับสมมติฐาน 
4. ปัจจัยความเคารพของ Power Influencer สํงผลทางบวกตํอ 

การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย ยอมรับสมมติฐาน 
5. ปัจจัยความเหมือนกับกลุํมเปูาหมายของ Power Influencer สํงผล

ทางบวกตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในะเทศไทย ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณลักษณะของ Power Influencer ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการ
ร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยผู๎วิจัยได๎ท าการอภิปรายผลการวิจัยไว๎เป็น 2 สํวน ท่ีมีผลตํอ
การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยดังรายละเอียดตํอไปนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
353 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส่วนที่ 1 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นของตัวแปร จากวัตถุประสงค์งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรม
การรับข๎อมูลจาก Power Influencer ของผู๎บริโภคในการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภค 
ในประเทศไทยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังนี้  

ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ทุกด๎าน เมื่อพิจารณารายด๎านเรียงจากมากไปน๎อย พบวํา 
ล าดับแรก คือ ความช านาญเชี่ยวชาญมีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ความเหมือนกับกลุํมเปูาหมาย 
ความเคารพ ความดึงดูดใจ และด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด คือ ความไว๎วางใจ 

ระดับการตอบสนองด๎านความตั้งใจ (attention) ข๎อท่ีมีระดับการตอบสนองสูงสุด คอื การจัดตั้ง
กลุํมเพจสินค๎าหรือบริการตําง ๆ ท าให๎เกิดความตั้งใจท่ีจะติดตาม 

ระดับการตอบสนองด๎านความสนใจ (interest) ข๎อท่ีมีระดับการตอบสนองสูงสุด คอื รูปลักษณ์
ของปูายโฆษณา  

ระดับการตอบสนองด๎านความต๎องการ (desire) และด๎านการตดัสินใจ (action) ข๎อท่ีมรีะดับ
การตอบสนองสูงสุด คือ การแนะน าสินค๎าจากเพ่ือนผํานทางเครือขํายสังคมออนไลน์ เป็นลักษณะ
การบอกปากตํอปาก (word of mouth)  

ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลสมมติฐานการวิจัย จากวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาระดับ
ของพฤติกรรมการรับข๎อมูลจาก Power Influencer ในการใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศ
ไทยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังนี้ 

ผลการศึกษาระดับของพฤติกรรมการรับข๎อมูลจาก Power Influencer ในการใช๎บริการ
ร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย พบวํา ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากทุกด๎าน เมื่อพิจารณา
รายด๎านเรียงจากมากไปน๎อย พบวํา ล าดับแรกคือ การตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคใน
ประเทศไทย มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อตามล าดับคําเฉลี่ย
จากมากไปหาน๎อย อันดับแรก คือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย
โดยพิจารณาจากขําวสารท่ีได๎รับเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของการบริการ มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาทํานตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทยตาม Power Influencer 
น าเสนอ และด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด คือ ทํานตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย
โดยพิจารณาจากการสํงเสริมการขาย เชํน การลดแลกแจกแถม และสิทธิพิเศษตําง ๆ 

ผลดังกลําวสอดคล๎อง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) มีความเห็นวํา Power Influencer มีอ านาจ
ตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก Power Influencer จะมีผลตํอความรู๎สึกนึกคิด
และพฤติกรรมของผู๎บริโภคในด๎านความต๎องการในการปรับตัวเพื่อให๎เข๎ากับคนสํวนใหญํในสังคม 
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เนื่องจากผู๎บริโภคโดยท่ัวไปต๎องการเป็นท่ียอมรับของกลุํม Power Influencer จึงมีหน๎าท่ีจูงใจให๎
ผู๎บริโภคคล๎อยตามจนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการ  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
แนะน าให๎ท าการศึกษากับกลุํมประชากร/กลุํมตัวอยําง กลุํมอื่น ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกตํางกัน 

ในการท าวิจัยคร้ังตํอไป 
แนะน าให๎ศึกษากับตัวแปรอื่นท่ีอาจมีความเกี่ยวข๎องกับตัวแปรท่ีท าการศึกษาอยูํนี้ ศึกษา

ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีคาดวําจะมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการร๎านคาเฟุของผู๎บริโภคในประเทศไทย 
แนะน าให๎ใช๎สถิติตัวอื่นมาวิเคราะห์ในแงํมุมอื่น ๆ เนื่องจากในหลาย ๆ ร๎านมีการโฆษณา
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บทคัดย่อ 
 

วิกฤตโควิด-19 สํงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และด๎านตําง ๆ 
ซึ่งล๎วนท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตของผู๎บริโภค เมื่อเกิดการแพรํระบาดของโควิด-19 
ผู๎บริโภคจึงต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับฐานชีวิตวิถีใหมํ (new normal) เชํน การท างานจากบ๎าน (work 
from home) การเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากหน๎าร๎านเป็นการซื้อออนไลน์ นอกจากวิกฤตโควิด-19 
แล๎วความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนแนวคิดทางสังคม ยังสํงผลตํอพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู๎บริโภค ผู๎บริโภคเริ่มให๎ความส าคัญกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม อยากมีสํวนรํวม
ท าให๎โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สนใจนวัตกรรม เทคโนโลยีและโลกเสมือนจริง (metaverse) และ
ให๎ความส าคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้น เมื่อวิกฤตโควิด-19 ผํานพ๎นไปพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคจะเป็นอยํางไร และนักการตลาดควรปรับตัวอยํางไรกับวิถีชีวิตหลังโควิด-19 (next normal) 
และแนวโน๎มใหมํทางการตลาด (marketing trends) 

 
ค าส าคัญ: ฐานชีวิตวิถีใหมํ, วิถีชีวิตหลังโควิด-19, โลกเสมือนจริง, แนวโน๎มใหมํทางการตลาด 

 
 
 
 

mailto:usa.b@rumail.ru.ac.th1
mailto:peerapat.p@rumail.ru.ac.th2


การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
357 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ABSTRACT 
 
 The COVID-19 pandemic has affected economics, socio-cultural, technology 
etc. that has changed lifestyle. During the pandemic, consumers have moved to the 
new normal: Work from Home, online shopping and they shift toward digital platforms. 
The COVID-19 related changed technology and society are shaping consumer behavior 
and attitude which are interested in social issues and environment: make the world 
better, innovation, technology and Metaverse and wellbeing. If it is not far from 
over, How does the marketer prepare for the next normal and marketing trends?  
 

Keywords: Next Normal, New Normal, Metaverse, Marketing Trends  

 
บทน า 

 
ตั้งแตํปี ค.ศ. 2019 โลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหาความเหลื่อมล้ า ความไมํเทําเทียม การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การเผชิญ
กับวิกฤตโรคระบาดใหมํ ซึ่งล๎วนสํงผลให๎ผู๎บริโภคไมํสามารถด าเนินชีวิตอยํางท่ีเคยท ามาท้ังชีวิต 
บริบทแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงไปอยํางสิ้นเชิง การปรับตัวกับฐานชีวิตวิถีใหมํ (new normal) การท า
ความเข๎าใจกับปัญหาและการหาทางแก๎ไข ท าให๎เกิดการเรียนรู๎เพื่อให๎เทําทันสถานการณ์ และหาทาง
รับมือกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้การแสวงหาโอกาสใหมํจากการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นความท๎าทายใหมํของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานด๎านการตลาดท่ีสํงผลตํอรายได๎และก าไรของธุรกิจ จากวิกฤตการณ์
ข๎างต๎นสํงผลกระทบโดยตรงกับผู๎บริโภค เชํน ด๎านก าลังซื้อ และการด าเนินชีวิต ซึ่งปัจจัยดังกลําว
ท าให๎พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปในทุกมิติ นักการตลาดจึงต๎องทบทวนวํา แนวคิดทางการตลาด
ท่ีเคยใช๎มายังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปนี้หรือไมํ และนักการตลาดจะต๎องปรับตัว
อยํางไรเมื่อผู๎บริโภครู๎สึกวําความเปลี่ยนแปลงเหลํานั้นกลายเป็นความปกติในชีวิต 
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในชํวง ค.ศ. 2019-2021 ท่ีสํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภค และเสนอแนะ
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แนวทางด๎านการตลาด เพื่อรองรับกับชํวงเวลาหลังจากท่ีผู๎บริโภคสามารถปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตหลังโควิด-19  

 
เศรษฐกิจ 

 
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ัวโลกซึ่งเป็นผลจากการแพรํระบาดของโควิด-19 ผลการศึกษา

ของ Sneader and Singhal (2021) พบวํา โรคระบาดแพรํไปท่ีใดวิกฤตเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นท่ีนั่น 
การถดถอย ชะลอตัวและการหยุดชะงัก เกิดขึ้นพร๎อมกันโดยมีท่ีมาจากการไมํสามารถด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได๎อยํางปกติ มีมาตรการปิดพื้นท่ีและเว๎นระยะหํางทางสังคม ในแทบทุกประเทศ อีกท้ัง
ปัญหานี้เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงแบบไมํทันตั้งตัว มีผู๎ได๎รับผลกระทบจ านวนมากและเพิ่มจ านวน
ขึ้นอยํางรวดเร็ว ส าหรับในประเทศไทยนั้น หากย๎อนดูจะพบวํา แท๎จริงแล๎วเศรษฐกิจภายในประเทศ
สํงสัญญาณปัญหาด๎านโครงสร๎าง และระดับของหนี้ครัวเรือนสูงมาตั้งแตํกํอนเกิดวิกฤตโควิด -19  
ผู๎ซื้อมีก าลังซื้อท่ีชะลอตัวลง ปัญหาหนี้ครัวเรือนท่ีสูงถึงร๎อยละ 89.3 ตํอ GDP ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564 
ประกอบกับจ านวนเงินออมท่ีลดลง โดยเฉพาะกลุํมท่ีได๎รับผลกระทบจากการระบาด ท าให๎ครัวเรือน
เหลํานี้ขาดภูมิคุ๎มกันในการรองรับสถานการณ์เลวร๎ายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตหากถูกเลิกจ๎าง หรือ
คําจ๎างถูกปรับลดลง ท าให๎ครัวเรือนลดการบริโภคแล๎วยังอาจสํงผลให๎ครัวเรือนอาจผิดนัดช าระหนี้ 
สร๎างความเสี่ยงให๎กับระบบสถาบันการเงินหรือผู๎ให๎กู๎ยืม ระบบการเงินได๎รับความเสียหายและ
กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท่ีสุด (รชต ตั้งนรารัชชกิจ, 2565) 

นอกจากนั้น ภาคอุตสาหกรรมยังได๎รับผลกระทบจากสงครามการค๎าในตลาดโลกท าให๎การผลิต
และการสํงออกลดลง ภาคเกษตรประสบกับภัยแล๎งซึ่งท าให๎ราคาผลผลิตตกต่ า ภาคอสังหาริมทรัพย์
และกํอสร๎างประสบปัญหา ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการบริการท่ีไมํเคยได๎รับผลกระทบโดยตรง
จากวิกฤตกเศรษฐกิจครั้งผําน ๆ มา กลับได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรง จากการระบาดครั้งนี้ โดยเฉพาะ
ในภาคการทํองเท่ียว และธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎อง นอกจากนั้นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
อื่นท่ีต๎องพึ่งพาชิ้นสํวนจากตํางประเทศ ก็ได๎รับผลกระทบเชํนกัน เพราะเมื่อกระบวนการขนสํง
หยุดชะงัก การผลิตและการสํงออกจึงได๎รับผลกระทบตามมา จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจข๎างต๎น 
สํงให๎การบริโภคและการลงทุนในประเทศลดลงอยํางรวดเร็ว ผนวกกับมาตรการปิดพื้นท่ีและการ
เว๎นระยะหํางทางสังคม การด าเนินธุรกิจเป็นไปด๎วยความยากล าบากเนื่องจากปรับตัวไมํทัน การปิด
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กิจการเพิ่มสูงขึ้น ภาคแรงงานเกิดการวํางงานและการขาดรายได๎อยํางกะทันหัน เป็นผลให๎หนี้-
ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ผู๎บริโภคต๎องเผชิญกับปัญหาด๎านสุขภาพท้ังกายและใจ เกิดความกังวล ความรู๎สึก
ไมํมั่นคงปลอดภัย และไมํเชื่อมั่นตํอมาตรการของภาครัฐ ปัญหาท้ังหมดนี้สํงผลให๎ก าลังซื้อของ
ผู๎บริโภคหดตัวอยํางรวดเร็ว เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว๎าง เศรษฐกิจไทยคาดวําจะขยายตัว
เฉลี่ย 3.4% ตํอปี โดยเป็นการฟื้นตัวตํอเนื่องจากชํวงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2563 คาดวําตั้งแตํชํวงต๎น 
ไตรมาส 2/2564 เป็นต๎นไป สถานการณ์การแพรํระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมํจะดีขึ้น ท าให๎
รัฐบาลสามารถผํอนคลายมาตรการควบคุม สํงผลให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและความเชื่อมั่น
ภาคเอกชนทยอยฟื้นตัว รูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีปรับตัวได๎มากขึ้น อาทิ 
การใช๎จํายออนไลน์ การท างานจากบ๎าน (work from home) การสํงออกมีแนวโน๎มกลับมาขยายตัว
ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลก ผลจากการผํอนคลายมาตรการควบคุม
การแพรํระบาด ผนวกกับมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจท้ังด๎านการเงินและการคลัง การเริ่มผํอนปรน
การเดินทางเข๎าประเทศส าหรับนักทํองเท่ียวเฉพาะกลุํม อาทิ กองถํายภาพยนตร์ ผู๎มาเข๎ารํวมงาน
แสดงสินค๎า กลุํมผู๎มีก าลังซื้อสูง และกลุํมนักทํองเท่ียวตํางชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa 
--STV) ท าให๎จ านวนนักทํองเท่ียวตํางชาติทยอยเดินทางเข๎าประเทศ คาดวําจะมากขึ้นโดยล าดับ และ
ในชํวงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 การค๎นพบวัคซีนและน ามาใช๎ได๎อยํางแพรํหลายจะท าให๎มีการเดินทาง
ระหวํางประเทศเป็นวงกว๎างมากขึ้นซึ่งจะหนุนให๎นักทํองเท่ียวตํางชาติมีจ านวนเพิ่มขึ้นตํอเนื่อง 
และแรงหนุนจากมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจซึ่งจะชํวยเอื้อให๎การใช๎จํายในประเทศฟื้นตัวอยํางตํอเนื่อง 
อีกท้ัง มาตรการกระตุ๎นการบริโภคและลดคําครองชีพของประชาชน การเรํง เบิกจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีและพระราชก าหนดเงินกู๎ 1 ล๎านล๎านบาท งบลงทุนรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะโครงการ
ลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน มาตรการด๎านการเงินอื่น ๆ เชํน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อชํวยเหลือผู๎ประกอบการ
และการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินแกํภาคธุรกิจท่ีได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาด โดยธนาคาร-
แหํงประเทศไทย และโครงการค้ าประกันสินเชื่อระยะพิเศษ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยํอม (Industry Team, 2564) 
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สังคมและวัฒนธรรม 
 

       เมื่อผู๎บริโภคเกิดความไมํมั่นใจในมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการจัดการปัญหาโควิด -19 
ความลําช๎าของวัคซีน การเว๎นระยะหํางทางสังคมและการจ ากัดการเดินทาง ล๎วนสํงผลกระทบตํอ
การใช๎ชีวิตและการท างานของผู๎บริโภค ท าให๎ก าลังซื้อหดตัว ผู๎บริโภคจึงเพิ่มความระมัดระวังใน
การใช๎จํายเพราะไมํรู๎วําจะต๎องเผชิญกับการระบาดระลอกใหมํอีกเมื่อใด และผลกระทบจะทวีความ
รุนแรงขึ้นอีกหรือไมํ อยํางไร แตํผู๎บริโภคบางสํวนท่ียังคงมีก าลังซื้อและความสามารถทางการเงิน 
รอเวลาท่ีจะปลดปลํอยความอัดอั้นจากการไมํได๎ใช๎ชีวิตตามท่ีเคยเป็น เห็นได๎จากการท่ีรัฐบาล
ประเทศอังกฤษได๎ประกาศคลายล็อคดาวน์ เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 (freedom day) 
หลังจากปิดประเทศมา 18 เดือน ชาวอังกฤษจ านวนมากออกมาท ากิจกรรมตําง ๆ นอกบ๎าน เชํน 
การทานอาหารในร๎านอาหาร การเท่ียวในสถานบันเทิง การจัดงานเฉลิมฉลอง (Tomorn, 2564) 
ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมในลักษณะนี้นําจะเกิดขึ้นกับผู๎บริโภคในหลาย ๆ ประเทศเชํนกัน ท้ังนี้ เมื่อความ
เชื่อมั่นของผู๎บริโภคกลับมา การเดินทางจะเริ่มต๎นขึ้นอีกครั้ง ธุรกิจด๎านการให๎บริการเกี่ยวกับการ
เดินทาง การทํองเท่ียวจะเริ่มฟื้นตัว แตํความรู๎สึกของผู๎บริโภคตํอการเดินทางอาจไมํเหมือนเดิม  
อีกตํอไป        

ผู๎บริโภคในแตํละเจนเนอเรชัน มีพฤติกรรมตอบรับตํอสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ท่ีแตกตํางกัน ผู๎สูงวัยเป็นกลุํมท่ีมีความกังวลตํอความปลอดภัยด๎านสุขภาพอนามัยมากกวําเจนเนอเรชัน
อื่น เนื่องจากข๎อเท็จจริงปรากฏวําชํวงอายุนี้มีความเสี่ยงตํอการเสียชีวิตมากกวําชํวงอายุอื่น ๆ  
จึงหวาดกลัวและวิตกกังวล ท าให๎มีพฤติกรรมอยูํกับบ๎านและงดเว๎นการเดินทางท่ีไมํจ าเป็น และ
เมื่อมีเวลาวํางมากขึ้นจึงหันมาให๎ความสนใจเทคโนโลยี เชํน การสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนผํานโซเชียลมีเดีย การเลํนเกม การซื้อสินค๎าออนไลน์ เมื่อธุรกิจตําง ๆ พบเห็นโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเหลํานี้ จึงเพิ่มการให๎บริการเพื่อรองรับกลุํมลูกค๎าสูงวัย เชํน 
บริษัท Instacart ธุรกิจค๎าปลีกออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา น าเสนอบริการชื่อ Senior Support 
Service ส าหรับให๎ความชํวยเหลือกลุํมลูกค๎าสูงวัยในการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน์ในแพลตฟอร์ม 
Instacart ซึ่งท าให๎แพลตฟอร์มนี้มีลูกค๎ากลุํมผ๎ูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น 

ชํวงการระบาด ท าให๎เกิดการสร๎างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อการปรับตัวตามฐานชีวิต  
วิถีใหมํและเพื่อตอบสนองความต๎องการใหมํท่ีเกิดขึ้น เชํน เมื่อจ านวนผู๎โดยสารรถไฟในเมืองไอส์แลนด์ 
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เบย์ ประเทศนิวซีแลนด์ ลดลง จึงมีการออกแบบภายในรถไฟใหมํ เพื่อปรับพื้นท่ี โดยการเพิ่มพื้นท่ี
ส าหรับการบรรทุกและขนสํง เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจขนสํงและการเพิ่มขึ้นของการซื้อ
สินค๎าออนไลน์ ท้ังนี้ได๎มีการเพิ่มพื้นท่ีการจัดเก็บจักรยานเพื่อให๎สอดรับกับรูปแบบใหมํของการเดินทาง
ของคนในพื้นท่ี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและชํวงเวลาของการระบาด กระตุ๎นให๎
เกิดการยอมรับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (inclusive design) จนกลายเป็นประเด็นใหมํทาง
สังคมและการตลาด ท่ีธุรกิจ องค์กร และรัฐบาลบางประเทศเร่ิมเห็นความส าคัญ เนื่องจากแนวคิด
การออกแบบนี้เป็นการออกแบบเพื่อเอื้อตํอการใช๎งานของทุกคนอยํางเทําเทียม เป็นการสร๎างสรรค์ 
ท่ีไมํจ ากัดอยูํเพียงผู๎ใช๎งานกลุํมใดกลุํมหนึ่ง จึงตอบโจทย์สังคมเรื่องความเทําเทียม โดยสร๎างความ
สะดวกและสร๎างคุณคําทางจิตใจให๎ผู๎บกพรํองหรือมีข๎อจ ากัดทางรํางกายไปพร๎อมกัน ท้ังนี้รัฐบาล
นอร์เวย์ ได๎ตั้งเปูาหมายวําในปี ค.ศ. 2025 นอร์เวย์จะเป็นประเทศท่ีปรับใช๎การออกแบบเพื่อทุกคน 
ในทุกมิติท่ัวประเทศ เพื่อหยุดการแบํงแยก ความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมถึงเป็นการสร๎างความ
ยั่งยืนให๎กับสังคม (TCDC, 2563) แม๎แตํ Nike แบรนด์รองเท๎ากีฬาระดับโลก ก็ออกมาแสดงจุดยืน
ในประเด็นนี้ โดยการออกแบบรองเท๎าผ๎าใบรุํน Fly Ease ซึ่งเป็นรองเท๎าผ๎าใบท่ีไมํต๎องผูกเชือก 
สามารถใสํได๎โดยไมํต๎องก๎มลงไป เพ่ือให๎สะดวกแกํลูกค๎าท่ีมีข๎อจ ากัดทางรํางกาย (TCDC, 2564)  

เมื่อคํานิยมของสังคมเปลี่ยนไปตามมุมมองและการใช๎ชีวิตในแตํละยุคสมัย กลุํม LGBTQ 
หรือผ๎ูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (สิทธิศักดิ์ บุญมั่น และวิชัย ตาดไธสงค์, 2564) 

1. L Lesbian คือ ผ๎ูหญิงท่ีมีรสนิยมชอบผู๎หญิง 
2. G Gay คือ ผ๎ูชายท่ีมีรสนิยมชมผู๎ชาย 
3. B Bisexaul คือ คนท่ีมีรสนิยมสามารถชอบได๎ทั้งผู๎หญิงและผู๎ชาย 
4. T Transgender คือ บุคคลข๎ามเพศ ซึ่งมีท้ังผู๎หญิงข๎ามเพศมาจากผู๎ชาย และผู๎ชายท่ีข๎ามเพศ

มาจากผ๎ูหญิง 
5. Q Queer เป็นค าเรียกกว๎าง ๆ ของกลุํมคนท่ีมีเพศลื่นไหล ไมํได๎จ ากัดกรอบวําตนจะต๎อง

ชอบเพศไหน 
ท้ังนี้กลุํม LGBTQ ก็มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง เพราะสังคมเปิดโอกาสให๎พวกเขาได๎

แสดงตัวตนและตัวตนของเขาได๎รับการยอมรับทางสังคม ปี ค.ศ. 2021 มีชาว LGBTQ ท่ัวโลกราว 
483 ล๎านคน โดยประชากรไทยมีกลุํม LGBTQ ประมาณ 4 ล๎านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย 
(บุษกร ภูํแส, 2564)  
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ธุรกิจท่ีมีโอกาสในตลาดนี้ ได๎แกํ ธุรกิจความงามและสุขภาพ แฟชั่น การทํองเท่ียว ของใช๎
และไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร เป็นต๎น กลุํม LGBTQ รสนิยมเรียบหรูดูแพง เน๎นแบรนด์
และความนําเชื่อถือเป็นหลักไมํเน๎นตามเทรนด์เหมือนคนท่ัวไป อีกท้ังสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเป็น
ตัวจุดประเด็นทางสังคมนี้ให๎เกิดเป็นกระแสแพรํกระจายไปท่ัวโลก ความเทําเทียมทางเพศ  
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ การเห็นอกเห็นใจ การเปิดกว๎างท่ีจะยอมรับความแตกตํางหลากหลาย 
หลายแบรนด์จึงแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการตํอสู๎เพื่อความเทําเทียมทางเพศของเหลํา LGBTQ 
และแสดงให๎เห็นถึงความจริงใจด๎วยการสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง สิ่งท่ีชาว LGBTQ ต๎องการ คือ 
การยอมรับและมองวําการเทําเทียมกันของชาว LGBTQ เป็นเรื่องปกติ เชํน โฆษณาของ Gillette 
ในป ีค.ศ. 2019 ท่ีสื่อสารในมุมมองใหมํผํานการบอกเลําเรื่องราว “พํอสอนลูกชายข๎ามเพศให๎โกนหนวด
เป็นครั้งแรก” เพื่อสํงสารนี้ไปยังครอบครัวและสังคมให๎เข๎าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ (ธนาคารกรุงเทพ, 
2564) 

อีกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีพบในชํวงโควิด-19 รายงานจาก McKinsey Quarterly (2020) 
ระบุวํา ชาวออสเตรเลียเลือกท่ีจะสนับสนุนสินค๎าและผู๎ประกอบการท๎องถิ่น เพราะการมีรายได๎ 
ท่ีน๎อยลงจากสถานการณ์การระบาดสํงผลให๎เลือกใช๎จํายเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจในชุมชน ผู๎ผลิตอาหาร
ในพื้นท่ีมากกวําร๎านอาหารขนาดใหญํหรือห๎างสรรพสินค๎า เนื่องจากราคาท่ีถูกกวํา และการซื้อเพื่อ 
ต๎องการชํวยสนับสนุนและชํวยเหลือผู๎คนในชุมชนเดียวกัน อาจกลําวได๎วําวิกฤตท าให๎เกิดปรากฏการณ์ 
“ท๎องถิ่นนิยม” ความพึงพอใจท่ีจะสนับสนุนสินค๎าและบริการของท๎องถิ่น ความแตกตํางของทัศนคติ
ระหวํางชาตินิยมแบบเดิมกับแนวคิดใหมํเรื่องการรวมกลุํมทางสังคมได๎ เป็นแรงผลักให๎เกิดการ
ขับเคลื่อนโดย Localvist ท่ีมาจาก Local + Activist หรือผู๎สร๎างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตํอ
ชุมชน สนับสนุนธุรกิจให๎เกิดรายได๎หมุนเวียนในพื้นท่ี ค านึงถึงความอยูํรอดของชุมชนมากขึ้น ท าให๎
เกิดการผลักดันให๎ซื้อสินค๎าในชุมชน (TCDC, 2563) 

 
เทคโนโลย ี

 
       ตั้งแตํปี ค.ศ. 1984 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นท่ีรู๎จัก และเกิดการใช๎งานกัน
อยํางแพรํหลายไปท่ัวทุกมุมโลกในเวลาตํอมา จากนั้นในปี ค.ศ. 2000 ผู๎บริโภคท่ัวโลกเริ่มใช๎สมาร์ทโฟน
และโซเชียลมีเดีย ในปี ค.ศ. 2004 ธุรกิจเริ่มใช๎คอนเทนต์และฐานข๎อมูลออนไลน์ในการสื่อสารกับ
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ผู๎บริโภคผํานแพลตฟอร์มใหมํ ๆ เชํน YouTube, Pinterest, Instagram เป็นต๎น จากนั้นปี ค.ศ. 
2013 เกิดการเชื่อมตํอเทคโนโลยีเข๎ากับลักษณะทางกายภาพ มีเทคโนโลยีท่ีสามารถยืนยันตัวตน
(biometrics) คือ เทคโนโลยีท่ีใช๎ยืนยัน/พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล โดยน า ลายนิ้วมือ รูมํานตา และ
โครงสร๎างใบหน๎า หรือพฤติกรรมเฉพาะของแตํละบุคคล เชํน ลักษณะการเดิน การเคลื่อนไหวของ
มือ เสียงพูด มาใช๎ในการจ าแนกลักษณะบุคคล และในปี ค.ศ. 2016 เริ่มมีการสร๎างปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence--AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things) เพื่อใช๎ในงาน
ด๎านการวิเคราะห์ข๎อมูลและงานท่ีซับซ๎อน จะเห็นวําชํวงเวลาไมํถึงครึ่งทศวรรษ แตํเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีขึ้นมากมาย และเป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางก๎าวกระโดด ธุรกิจล๎วนเรํงปรับตัวให๎  
เข๎ากับยุคดิจิทัล การใช๎เทคโนโลยีชํวยขับเคลื่อนงานด๎านการตลาด อาทิ การสร๎างเนื้อหาทางการตลาด 
(content marketing) การท าตลาดบนสังคมออนไลน์ (social media marketing) และการท า
ตลาดด๎วยการใช๎ข๎อมูล (data marketing) เป็นต๎น 

จากการส ารวจของ McKinsey Quarterly (2020) พบวํา เทคโนโลยแีทรกซมึเข๎ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของผู๎บริโภค แตํวิกฤตกโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเรํงให๎ผู๎บริโภคที่ก าลังเรียนรู๎การใช๎
เทคโนโลยีตําง ๆ อยํางคํอยเป็นคํอยไป เปลี่ยนมาเข๎าสูํโลกดิจิทัลอยํางปัจจุบันทันดํวน ผู๎บริโภคจ าเป็น 
ต๎องเรียนร๎ูการใช๎แพลตฟอร์มตําง ๆ เพื่อการท างานจากท่ีบ๎านและการประชุมทางไกล มาตรการ
จ ากัดพื้นที่และการเดินทางท าให๎การซื้อสินค๎าและการช าระเงินแบบออนไลน์กลายเป็นเร่ืองจ าเป็น
ท่ีต๎องเรียนรู๎ รวมไปถึงการรับความชํวยเหลือจากภาครัฐซึ่งมาในรูปแบบดิจิทัล นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยียังท าให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนรูปแบบการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร ความบันเทิงตําง ๆ มีแพลตฟอร์ม
ใหมํ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การใช๎งานหลายแพลตฟอร์มพร๎อมกันกลายเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได๎ท่ัวไป 
ผู๎บริโภคใช๎เวลาจดจํอกับหน๎าจอนานขึ้นทั้งในชั่วโมงการท างานและการหาความบันเทิง (Sneader 
& Singhal, 2021)   

เมื่อพฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปผนวกกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและวิกฤตโควิค-19 
ท าให๎ธุรกิจเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดใหมํ เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมผู๎บริโภค
อยํางแมํนย าและตรงกลุํมเปูาหมาย “Omni Channel Marketing” เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ผสานเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดเข๎าด๎วยกัน โดยการน าชํองทางการสื่อสารท่ีมีอยูํ ท้ังชํองทาง
ออฟไลน์ (offline) หรือออนไลน์ (online) มาเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ธุรกิจให๎มากขึ้น เชํน Amazon Go ของบริษัท Amazon ท่ียกระดับการเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค
ให๎สะดวกขึ้นโดยผสานชํองทางออนไลน์กับออฟไลน์เข๎าด๎วยกัน ท าให๎ลูกค๎าเลือกซื้อสินค๎าจากท่ี
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ไหนและเมื่อไรก็ได๎ เพียงแคํมีอุปกรณ์ท่ีสามารถใช๎งานอินเทอร์เน็ตได๎ หรือกรณีท่ีลูกค๎าเลือกซื้อ
สินค๎าผํานชํองทางออนไลน์แล๎ว ก็สามารถไปรับสินค๎าท่ีหน๎าร๎าน (offline) ได๎ด๎วย อีกท้ัง ระบบ
การช าระเงินก็รองรับท้ังการช าระเงินผํานหน๎าร๎านและผํานออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
(Angus & Westbrook, 2022) การท า “Omni Channel Marketing” จึงถูกพัฒนาให๎เกิดขึ้น  
ในทุกจุดเชื่อมตํอ (touch point) ท่ีลูกค๎าเข๎ามาสัมผัสแบรนด์และจะได๎รับประสบการณ์ท่ีดีกลับไป  

แพลตฟอร์มนอกกระแสแตํกลับได๎รับความนิยมจากผู๎คนท่ัวโลกอยําง TikTok ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มของบริษัท ByteDance ท่ีเติมเต็มความต๎องการของผู๎บริโภคด๎วยเปิดพื้นท่ีให๎คนสามารถ
สร๎างประสบการณ์ใหมํ เชํน การเต๎นตามทําทางในเพลงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม การสวมบทบาทสมมติ
ตามตัวละคร หรือการสร๎างคอนเทนต์ใหมํให๎กับตัวเองซึ่งไมํอาจท าได๎ในโลกจริง กลําวคือ ท าอะไร
ก็ได๎อยํางเสรี ผู๎บริโภคท่ีนิยมแพลตฟอร์มนี้รู๎สึกวําตนเองทันสมัยตลอดเวลา ไมํต๎องกลัวท่ีจะตกกระแส 
(Fear of Missing Out--FOMO) อีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งได๎รับความนิยม คือ Clubhouse เป็น
แพลตฟอร์มท่ีเปิดพื้นท่ีให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ซึ่งได๎รับความนิยมในการใช๎เป็นพื้นท่ี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม (TCDC, 2564) 

นอกจากนั้น การพัฒนาด๎านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกมท าให๎เกิดโอกาสทางการตลาด
ขนาดใหญํ แพลตฟอร์มเกมไมํใชํแคํพื้นท่ีในการเลํนเกมอีกตํอไปแตํกลายเป็นชํองทางท่ีท าให๎ 
แบรนด์เจอกับผู๎บริโภคท่ีอาจเป็นลูกค๎าในวันนี้หรืออาจเป็นลูกค๎าในอนาคต การเติบโตของอุตสาหกรรม
เกมและเทคโนโลยีท าให๎ธุรกิจเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน โดยจะ
เห็นได๎จากแบรนด์เสื้อผ๎าและเครื่องส าอางค์ชั้นน ารํวมกับนักพัฒนาเกม ด๎วยการออกแบบเกมให๎  
ผู๎เลํนนอกจากจะสนุกจากเรื่องราวในเกมแล๎ว ยังสามารถแตํงแต๎มสีสัน ด๎วยการแตํงหน๎า แตํงตัว 
ให๎กับตัวละครของตนเองในเกมได๎ด๎วย ซึ่งแบรนด์ชั้นน าอยําง Gucci และ Louis Vuitton เป็น 
แบรนด์แรก ๆ ท่ีเข๎าไปรํวมในอุตสาหกรรมนี้ เครื่องส าอางค์ M.A.C จากประเทศแคนนาดา สร๎าง
ปรากฏการณ์รํวมกันบริษัท Tencent ซึ่งเป็นผ๎ูพัฒนาเกมรายใหญํที่สุดในประเทศจีน ด๎วยการเปิด
จองลิปสติก ลํวงหน๎าในเกม Honor of Kings จ านวน 14,000 แทํง และขายหมดภายในเวลา  
24 ชั่วโมง (TCDC, 2564) 

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดและสังคมตอบรับการมาถึงของโลกเสมือนจริง 
(metaverse) พื้นท่ีท่ีถูกสร๎างขึ้นเสมือนโลกคูํขนานท่ีผู๎คนสามารถแสดงออกอยํางเสรี เชํน การแตํงตัว 
เลํนเกม ซื้อสินค๎า การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล การใช๎ชีวิตและการท ากิจกรรมตําง ๆ 
อยํางเสรี ไร๎กรอบและกฎเกณฑ์ทางสังคมดังในโลกจริง โลกเสมือนจริง (metaverse) ถูกสร๎างขึ้น
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จากการผสมผสานเทคโนโลยี VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality) 
และ XR (Extended Reality) เข๎าด๎วยกัน (Marr, 2021) ท้ังนี้ โลกเสมือนจริงนับวําก าลังอยูํในชํวง
ของการเริ่มต๎น ซึ่งคาดวําจะถูกสร๎างสรรค์และออกแบบให๎มีความหลากหลาย สามารถสร๎างประสบการณ์
ใหมํแบบไร๎ขีดจ ากัดท่ีสามารถเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนอยํางไร๎รอยตํอ ในโลกเสมือนจริง ยังมี 
Roblox แพลตฟอร์มท่ีเป็นพื้นท่ีอิสระส าหรับนักพัฒนาเกม และความนิยมของแพลตฟอร์มนี้
ขยายมาสูํวงการ การเรียนการสอน วงการสื่อสารการตลาดเพราะนอกจากจะสร๎างเกมแล๎วยัง
สร๎างสื่อท่ีนําสนใจได๎ด๎วย เด็กประถมในซีกโลกตะวันตกได๎เรียนการเขียนโค๎ดและใช๎พื้นท่ีในโลก
เสมือนจริง เป็นพื้นท่ีในการฝึกเขียนโค๎ดและพบปะแลกเปลี่ยนข๎อมูลกัน ซึ่งความนําสนใจของ Roblox 
ไมํได๎หยุดอยูํแคํในธุรกิจเกม (TCDC, 2564) 

เมื่อคนท่ัวโลกรู๎จักและให๎ความสนใจโลกเสมือนจริง  แบรนด์ตําง ๆ จึงฉกฉวยโอกาสนี้เพื่อ
ไมํให๎ตกกระแส Gucci แบรนด์เสื้อผ๎าสัญชาติอิตาลีอายุ 100 ปี เห็นโอกาสในการสร๎างการรับรู๎
ให๎กับแบรนด์ (brand awareness) ในโลกเสมือนจริง  โดยมองวําพื้นท่ีบนโลกเสมือนจริงนี้ คือ 
โอกาสในการพบเจอคนรุํนใหมํ โดย Gucci ต๎องการให๎คนกลุํมนี้เป็นลูกค๎าของ Gucci ในอนาคต 
จึงได๎รํวมมือกับ Roblox เพื่อเชื่อมโยงเกมกับแฟชั่นเข๎าด๎วยกัน โดยการน าคอลเล็กชั่น Gucci of 
the Grid ท่ีมีการออกแบบโดยค านึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเป็นหลัก วัสดุท่ีใช๎ในการผลิตนั้น
เน๎นวัสดุรีไซเคิลและวัสดุชีวภาพ โดยปรากฏ หมวก กระเป๋า รองเท๎าผ๎าใบ ในเกมเพื่อแตํงตัวให๎กับ
ตัวละครในเกม และสัญลักษณ์ Gucci ยังไปปรากฏในเกมอื่น ๆ เชํน Tennis Clash อีกด๎วย (Epps, 
2022) ลําสุด Gucci ได๎ซื้อที่ดินใน The Sandbox ซึ่ง แพลตฟอร์มท่ีผู๎เลํนเกมสามารถเป็นเจ๎าของ 
และสร๎างรายได๎จากประสบการณ์การเลํนเกมบน Ethereum Blockchain โดยใช๎โทเคน SAND 
ซึ่งผู๎เลํนสามารถสร๎างสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ Non-Fungible Token (NFT) ท้ังนี้ การท่ี 
Gucci ลงทุนซื้อที่ดินเสมือนดังกลําว เพื่อสร๎างร๎านและคอลเล็กชั่นตามธีมของเกม และเห็นโอกาส
จากกระแสบล็อกเชนและการใช๎สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีก าลังได๎รับความสนใจและนําจะเป็นกระแส 
ในอนาคต และ YouTube ตั้งเปูาหมายวํา ในปี ค.ศ. 2022 ท่ีจะสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เพื่อให๎
ผู๎บริโภคสามารถดูวิดีโอรํวมกันได๎ในโลกเสมือนจริงและจะเพิ่มเครื่องมือส าหรับนักออกแบบให๎มา
สร๎างสรรค์และขายผลงานศิลปะดิจิทัลในรูปแบบ Non-Fungible Token--NFT (Hackl, 2021) 

เทคโนโลยียังชํวยให๎อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตอยํางตํอเนื่องมีการออกแบบเสื้อผ๎าดิจิทัล
(digital clothes) เพื่อใช๎ในสื่อดิจิทัล ท าให๎ลูกค๎าสามารถทดลองสวมใสํเสื้อผ๎าเหลํานั้นผํานเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality) ซึ่งบางชุดอาจอลังการมากจนไมํสามารถใสํได๎ในชีวิตจริง แตํสามารถ

https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/
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ซื้อมาใสํในรํางเสมือนจริง (avatar) ได๎ทุกวัน โดยเสื้อผ๎าเสมือนจริง (virtual clothing) เหลํานี้ 
สามารถสร๎างมูลคําได๎เชํนเดียวกับเสื้อผ๎าท่ีจับต๎องได๎ในโลกจริง ท้ังนี้เสื้อผ๎าท่ีออกแบบในโลกแฟชั่น
ดิจิทัล จะถูกออกแบบด๎วยแนวคิดท่ีไมํถูกจ ากัดด๎วยกรอบของสังคม การออกแบบจึงไมํจ ากัดเฉพาะ
เพศสภาพอีกตํอไป ธุรกิจเสื้อผ๎าและความงามได๎หันมาให๎ความสนใจการสร๎างบุคลิกภาพ และ  
การออกแบบเสื้อผ๎าให๎กับรํางในโลกเสมือนจริง (avatar) โดยผู๎เลํนเกมสามารถซื้อสกิน (skin)  
ในเกมเพ่ือแตํงตัวให๎กับตัวละครหรือรํางเสมือนจริงของตนและสามารถสั่งซื้อเสื้อผ๎า เครื่องประดับ 
รองเท๎า ในแบบเดียวกันมาใสํในรํางจริงได๎ด๎วย ไมํเพียงแตํอุตสาหกรรมแฟชั่นเทํานั้นท่ีมองเห็น
โอกาสในโลกเสมือนจริง ร๎านไกํทอด เค เอฟ ซี (KFC) ในเซี่ยงไฮ๎และหางโจว ก็เห็นโอกาสนี้เชํนกัน 
โดยท าแคมเปญรํวมกับเกม Genshin Impact ของนักพัฒนาเกมชาวจีน ท่ีก าลังได๎รับความนิยม
ในประเทศ โดยสร๎างเงื่อนไขให๎ผู๎เลํนเกมซื้อไกํทอด เมนู Wicked Wings เพื่อแลกรหัสผํานดําน 
ในเกม ซึ่งแคมเปญดังกลําวได๎รับความนิยมจากผู๎เลํนเกมจ านวนมาก (TCDC, 2564) การรํวมมือกัน
ในลักษณะนี้แพรํกระจายจนท าให๎เกิดพันธมิตรข๎ามอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย 

 

การปรับตัวในฐานชีวิตวิถีใหม่  
 

ชํวงเวลา 2 ปีท่ีผํานมา ผู๎บริโภคได๎ปรับตัวให๎เข๎ากับฐานชีวิตวิถีใหมํ (new normal) อาทิ 
1. การท างานท่ีบ๎าน (work from home) และการเรียนออนไลน์ท่ีบ๎าน (learn from home) 

ท าให๎ผู๎บริโภคเกิดการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีในรูปแบบท่ีรองรับการท างานและการเรียนรู๎ เชํน 
Zoom, Microsoft Team, Google Meet เป็นต๎น และเพื่อรองรับกิจกรรมดังกลําว จึงต๎องจัดเตรียม
อุปกรณ์ เชํน คอมพิวเตอร์ WIFI ตัวกระจายสัญญาณ  อีกท้ังการใช๎เวลาท่ีบ๎านนานขึ้น ท าให๎เกิด
ความต๎องการในการตกแตํง/ซํอมแซม ท่ีพักอาศัยให๎นําอยูํและรองรับการใช๎ชีวิตในบ๎าน เชํน อุปกรณ์
เคร่ืองครัวส าหรับท าขนม/ท าอาหาร เครื่องใช๎ไฟฟูา อุปกรณ์จัดสวน/ปลูกผัก/ปลูกต๎นไม๎ อุปกรณ์
ท่ีจะสร๎างความสุนทรีย์ในการชงและดื่มกาแฟ สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เพื่อสัตว์เลี้ยง หน๎ากากอนามัย 
เจลและแอลกอฮอล์ส าหรับล๎างมือ กลายเป็นสินค๎าจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน (TCDC, 2564) 

2. การซื้อสินค๎าออนไลน์กลายเป็นสํวนหนึ่งในวิถีการด าเนินชีวิต เพราะวิกฤตโควิด-19 ท าให๎
ผู๎บริโภคมีความวิตกกังวลกับการใช๎ชีวิตปกตินอกบ๎าน เกิดความหวาดกลัว จึงลดการท ากิจกรรม
กลางแจ๎งและการรวมกลุํม ประกอบกับมาตรการของภาครัฐในการปิดพื้นที่ และการเว๎นระยะหําง
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ทางสังคม ท าให๎ผู๎บริโภคต๎องปรับตัวด๎วยการเรียนร๎ูการซื้อสินค๎าและการสั่งอาหารออนไลน์ เรียนรู๎
การใช๎จํายแบบไร๎เงินสด ซึ่งสํงผลให๎ตลาดออนไลน์และธุรกิจการขนสํงสินค๎าเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว 
(Sneader & Singhal, 2020)  

จากพฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไปในชํวงท่ีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและโควิด-19 การปรับตัวกับฐานชีวิตวิถีใหมํ สะท๎อนให๎เห็นแนวโน๎ม
ส าคัญท่ีคาดวําจากนี้ไปพฤติกรรมและทัศนคติในการด ารงชีวิตของผู๎บริโภคจะเปลี่ยนไปจากชํวงเวลา
กํอนโควิด-19 และจากการคาดการณ์ของหนํวยงานทางการแพทย์ ระบุวํา โควิด-19 จะกลายเป็น
โรคประจ าถิ่นเหมือนไข๎หวัดในอนาคต แล๎วธุรกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งงานด๎านการตลาดจะต๎องปรับตัว
อยํางไร เพ่ือรับมือกับพฤติกรรมและกระแสความต๎องการใหมํหลังโควิด-19 

 
แนวทางการปรับตัวในวิถีชีวิตหลังโควิด-19 และกระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 
 

 จากการศึกษาข๎างต๎นสะท๎อนให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงในชํวงปี ค.ศ. 2019-2021 และแนวโน๎ม
ท่ีเกิดขึ้นในระดับมหภาค หากแตํการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะขยายมาสูํประเทศไทยในไมํช๎า ผู๎ศึกษา
จึงวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งงานด๎านการตลาด  
ในวิถีชีวิตหลังโควิค-19 ดังนี้ 

1. การผํานชํวงเวลาของการระบาดและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี น ามาซึ่งผลกระทบตํอชีวิต รํางกายและจิตใจ ของผ๎ูบริโภคไมํมากก็น๎อย แบรนด์จึง
ควรวางต าแหนํงของแบรนด์ (brand positioning) วํา จะเป็นเพื่อนท่ีรู๎ใจ เป็นท่ีปรึกษา เป็นผู๎คอย
ชํวยเหลือและเป็นผู๎สนับสนุนสูํความส าเร็จให๎กับผู๎บริโภค ดังนั้น แบรนด์จึงควรแสดงออกถึงความเข๎าใจ
และเห็นอกเห็นใจผู๎บริโภค แสดงความเข๎าใจในสถานการณ์ท่ีผู๎บริโภคก าลังเผชิญ ท้ังความตึงเครียด
จากบริบททางสังคม การปรับตัวกับสภาพสังคมใหมํ และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีสํงผลตํอรายได๎ 
ความเป็นอยูํ แบรนด์จึงต๎องปรับจากแนวคิดมุํงยอดขาย หันมาเป็นผู๎ยื่นมือเข๎าชํวยเหลือ เยียวยา
จิตใจ ตามความสามารถและโอกาสท่ีแบรนด์จะท าได๎ เชํน การใช๎กลยุทธ์ราคาเพื่อชํวยลดภาระ
คําใช๎จํายของผู๎บริโภค การลดขั้นตอนในการใช๎บริการเพื่อเพิ่มความสะดวก เป็นต๎น 
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2. แบรนด์ต๎องแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนตํอประเด็นทางสังคม ความเหลื่อมล้ า ความไมํเทําเทียม 
การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว LQBTQ และการรักษ์โลก เป็นต๎น ท้ังนี้ จุดยืนดังกลําวต๎องเป็นจุดยืนท่ีมี
รํวมกันกับผู๎บริโภค เป็นการมอบค ามั่นสัญญาให๎กับสังคมถึงทิศทางท่ีแบรนด์จะยึดถือเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตํอสังคม สิ่งแวดล๎อมและโลก เนื่องจากปัจจุบันความสนใจของผู๎บริโภคท่ีมีตํอแบรนด์
เปลี่ยนไป กลําวคือ ผู๎บริโภคไมํได๎ใสํใจเพียงแคํตัวผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การออกแบบท่ีดีเทํานั้น  
แตํสนใจปฏิกิริยาของแบรนด์ท่ีแสดงออกตํอประเด็นทางสังคม และผู๎บริโภคพร๎อมท่ีจะให๎การ
สนับสนุนแบรนด์ท่ีมีแนวคิดทางสังคมรํวมกันกับตน และไมํสนับสนุนแบรนด์ท่ีมุํงเน๎นแตํการขาย
โดยละเลยปัญหาทางสังคม การท าตลาด LGBTQ ควรมุํงอยูํท่ีความจริงใจและต๎องการสนับสนุน
ให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยํางแท๎จริง  

3. ความรํวมมือทางธุรกิจเพื่อธุรกิจในท๎องถิ่น แตํเดิมแนวคิดการรํวมมือกัน (collaboration) 
มักเกิดขึ้นเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญํ แตํจากวิกฤตท่ีเกิดขึ้น กํอให๎เกิดพันธมิตรระหวํางธุรกิจขนาดใหญํ 
ธุรกิจขนาดเล็กในท๎องถิ่น ผู๎บริโภคในท๎องถิ่น ผู๎มีอิทธิพลทางความคิด (influencer) และผู๎บริโภค
ตํางถิ่นหรือนักทํองเท่ียว รํวมกันท าโครงการเพื่อชํวยเหลือธุรกิจและเกษตรกรในท๎องถิ่น อีกท้ัง 
ก าลังเกิดกระแส “ท๎องถิ่นนิยม” ความนิยมผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่น การซื้อเพื่อต๎องการชํวยสนับสนุน
และชํวยเหลือผู๎คนในชุมชน ซึ่งโครงการลักษณะนี้กํอให๎เกิดความชํวยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดการกระตุ๎น
เศรษฐกิจในท๎องถิ่น ได๎รับความสนใจจากนักทํองเท่ียวและเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎กับแบรนด์ 

4. การท า Omni Channel Marketing ท่ีสามารถเชื่อมโยงชํองทางการจัดจ าหนํายและ
ชํองทางการสื่อสารให๎กลมกลืนกันแบบไร๎รอยตํอ เพราะปัจจุบันหลายแบรนด์ยังแบํงแยกระหวําง
แคมเปญที่ใช๎เฉพาะในชํองทางหน๎าร๎านหรือใช๎ได๎เฉพาะชํองทางออนไลน์เทํานั้น ท าให๎เกิดความไมํ
สะดวกกับผู๎บริโภค เนื่องจากผู๎บริโภคมีพฤติกรรมท้ัง 2 ชํองทาง ดังนั้น การหาจุดติดตํอ (touch 
point) ท่ีสามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคเปูาหมายเพื่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญ ท้ังนี้การสื่อสารควรเปลี่ยน
จากการสื่อสารทางเดียว มาเป็นการสื่อสารสองทาง เปิดพื้นท่ีในการรับฟังผู๎บริโภค รับฟังความ
ต๎องการใหมํ ๆ ความไมํสะดวกในการใช๎สินค๎าและบริการ เพื่อท าให๎ความต๎องการเหลํานั้นได๎รับ
การตอบสนอง และทุกแพลตฟอร์มท่ีเข๎าถึงผู๎บริโภคต๎องท าให๎เกิดความสะดวกด๎านข๎อมูล มีการพัฒนา
ขั้นตอนการซื้อให๎ชัดเจน ถูกต๎อง แมํนย า การขนสํงรวดเร็วและตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ตํอ
ผู๎บริโภค เพื่อท าให๎แบรนด์กลายเป็นแบรนด์ที่มีความหมายและมีคุณคําตํอผู๎บริโภค 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีค านึงถึงความสะดวกในการใช๎งานของผู๎สูงวัย
และผู๎บกพรํองหรือมีข๎อจ ากัดทางรํางกาย นอกจากจะเป็นการแสดงความใสํใจในการออกแบบ
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และความสะดวกในการใช๎งานจริงแล๎วยังสะท๎อนให๎เห็นวําแบรนด์ให๎ความส าคัญกับความเทําเทียม 
ไมํแบํงแยกผู๎สูงวัยและผู๎บกพรํองทางรํางกายออกจากสังคม ท้ังยังสํงเสริมให๎คนกลุํมนี้มีคุณภาพชีวิต
ทัดเทียมคนท่ัวไป แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (inclusive design) จึงเกิดขึ้นเพราะตระหนัก
ถึงความหลากหลายของผู๎ใช๎และความสามารถในการใช๎งานของผู๎ใช๎ท่ีมีแตกตํางกัน รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มตําง ๆ ท่ีรองรับรูปแบบการใช๎งานอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยของกลุํมผู๎สูงวัย ท้ังเพื่อความบันเทิงและความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจ าวัน  

6. แบรนด์ควรมีการเพิ่มนวัตกรรม เชํน AR VR และ IoT โดยนวัตกรรม AR VR จะสร๎าง
โลกเสมือนจริงซึ่งเป็นพื้นท่ีใหมํท่ีผู๎บริโภคโดยเฉพาะอยํางยิ่งคนรุํนใหมํก าลังให๎ความสนใจ และยัง
ถูกน ามาใช๎รํวมกับ IoT เพ่ือสร๎างประสบการณ์จริง โดยในชํวงการแพรํระบาดท่ีผํานมา มีการใช๎ใน
งานคอนเสิร์ต หรือการอบรมสัมมนา ดังนั้น หากแบรนด์สามารถเชิญชวนผู๎บริโภคในโลกจริงสูํ  
โลกเสมือนจริงได๎ นอกจากจะเป็นการสร๎างประสบการณ์ใหมํให๎ลูกค๎าแล๎วยังเป็นการเปิดพื้นท่ี
ทางการตลาดใหมํให๎กบัแบรนด์อีกด๎วย หรือการใช๎นวัตกรรมในงานบริการ เชํน การให๎บริการในศูนย์อาหาร 
ท่ีมากกวําแคํหุํนยนต์เสริ์ฟอาหาร แตํมีพํอครัวเป็นหุํนยนต์และมีระบบล าเลียงอาหารเพื่อเสิร์ฟให๎
ลูกค๎าจากระบบรางเหนือศีรษะ นอกจากจะชํวยให๎การท าอาหาร การใช๎วัตถุดิบเป็นไปตามสัดสํวน 
รสชาติคงท่ีแล๎ว ยังสามารถก าหนดระยะเวลาในการปรุงอาหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญ  
ลดการสัมผัสและสร๎างความรู๎สึกปลอดภัยให๎กับผ๎ูบริโภค 

7. แบรนด์ควรท าความเข๎าใจกับรูปแบบการท างานและการใช๎ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู๎บริโภค 
การท างานจากบ๎าน (work from home) หรือการท างานแบบผสมผสานแบบมีวันออกไปท างาน
และท างานท่ีบ๎าน (hybrid working) จะกลายเป็นรูปแบบการท างานท่ีไมํได๎เกิดขึ้นเฉพาะกิจในชํวง
การระบาดอีกตํอไป ในงานบางประเภทการท างานลักษณะนี้กลับสํงเสริมให๎ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นการลดเวลาในการเดินทาง สามารถจัดสรรเวลาในการท างานได๎เอง 
มีความยืดหยุํนในการท างานมากขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้นงานจึงออกมาดี เมื่อผู๎บริโภคมองวํา บ๎านอาจ
ไมํใชํแคํบ๎านอีกตํอไป ความต๎องการใหมํ ๆ จึงเกิดขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 The research aims to study the effect of the marketing mix, product, price, 
place, and promotion on the youth’s satisfaction and loyalty to the coffee shop in 
Bangsaen, Thailand. Four hundred questionnaires are used as the instrument of 
this study to survey the youth who has purchased beverages at the coffee shop in 
Bangsaen, Thailand. Although the research results indicate that marketing mix; product, 
price, place, and promotion affected the youth’s satisfaction, the product and 
price show the highest effect level. Moreover, youth’s satisfaction also shows an 
effect on customer loyalty. Hence, the owner of the coffee shop should focus on 
the product’s taste at an affordable price for the youth market to maintain customer 
satisfaction which will lead to customer loyalty.  
 
Keywords: Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Coffee Shop, Marketing Mix 
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Rationale of study 
 

 Coffee is one popular beverage in Thailand. Every household or office can 
typically see the coffee available. Moreover, there are many coffee shops established 
in the market to meet the behavior of the new generation that is looking for 
convenience and spending more time outside their home. Furthermore, the market 
size of the middle class is expanded in both size and purchasing power that attract 
more chain coffee shops from abroad and many entrepreneurs to participate in 
the coffee shop market. Making coffee shops has become another business that 
has grown very fast and popular. Thailand’s modern coffee shop market was worth 
about 21,220 million Baht in 2017, growing by ten times compared to the previous 
year. Besides that, coffee consumption has continuously increased 5-6% each year 
since 2017 (K SME Analysis, 2017). Even though many factors from demand and 
supply support the growth of the coffee shop market, new entrants join the 
industry selling and providing the same products and services. With the rapidly 
increasing number of coffee shops, the business has quickly matured. However, 
the failure rate is also very high; the coffee shop owner /manager needs to compete 
to survive in the industry (BrandAge Team, 2018) 
 Coffee shops must be distinguished. Some have blended with fresh décor 
modern luxury or created the atmosphere to be more recreational facilities for 
drinking a coffee. (Lee et al., 2018). Moreover, the situation has alerted entrepreneurs 
to understand the customer’s needs and determine customer satisfaction, which 
leads to positive behavioral intention. However, nowadays, many coffee shops locate 
around Burapha University, in the Bangsaen area, cannot offer all the customers’ 
needs. Therefore, the entrepreneur is trying to adjust the managing strategy and 
operation strategy to improve and keep up with the industry’s dynamic by maintaining 
customer satisfaction and loyalty. 
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Objective of Study 
 

 This research aims to explore the components of the marketing mix that 
influence youth’s satisfaction. Furthermore, to find the relationship of the youth’s 
satisfaction with the youth’s loyalty  
 To achieve this purpose, the following research goals have been formulated:  
 1. To identify the marketing mix that affects the youth’s satisfaction   
 2. To examine the effect of youth’s satisfaction toward youth’s loyalty  

 
Literature Review 

 
The Need of Making a Strategy 
 Organizations develop a marketing strategy to accomplish the unfinished 
desires of customers. The goal of marketing strategy thus emerges in two ways: 
providing good value to customers against their spending and building a strong 
bond with customers by satisfying customers’ needs resulting in profitability. 
Devising a result-oriented and robust marketing strategy requires a valuable and 
precise analysis of the market and diagnostic evaluation of the factors associated 
with the market, such as competitors’ business approaches, customers’ needs, and 
organizational capacity in the form of available resources to compete in the market 
(Winer, 2004). Marketing mix strategy is “the mix of controllable marketing variables 
that the firm uses to pursue the desired level of sales in the target market” (Armstrong & 
Kotler, 2011). There is an excellent swing in marketing strategy as now marketing 
strategies are customer-focused. Hence, the primary marketing mix concept is to 
be superior in performance by knowing and complying with customers’ needs and 
requirements. A customer-driven strategy is also known as a market-driven strategy 
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that helps to evaluate and highlight the market trends based on customers’ needs 
and demands (Wheelen & Hunger, 2008). 
 
Marketing Mix: The Notion of 4Ps 
 Marketing-Mix strategy known as 4Ps is related to product, price, place, and 
promotion. Organizations focus on two types of strategic processes to devise a 
marketing mix. The first process is to select the market where the organization 
wants to penetrate. The second is the development procedure of 4Ps combining 
all aspects of the marketing mix such as price, place, product, and promotion to 
satisfy customers (Armstrong & Kotler, 2011). 
 
Product 
 Businesses offer products or services that consumers will benefit from, including 
shapes, sizes, colors, and beauty. The business has an element that is an essential 
factor. The first is the product. The product is classified as tangible products (in the 
form of any finished product) and intangible products (in any service). The latter is 
related to the delivery of critical services. Product is a primary aspect of the marketing 
mix, and every product, as argued by Ferrell (2005), differentiates itself from another 
product based on its characteristics. Borden (1964) mentioned that its characteristics 
include quality, a significant concern of every customer, design that attracts customers, 
features that enable customers to buy a new product, and brand name that increases 
loyalty. As the high competition in a coffee shop, consumers have various choices 
(Petkovic, 2018). Therefore, offering the right products that satisfy consumers is 
essential and will positively impact loyal customers. Therefore, products such as 
the product availability, packaging, quality of products, the taste of products, and 
looks of products affect customers’ purchase decisions are the heart of business 
operations (Petkovic, 2018). 
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Price 
 Price is the value charged against the service or product. Price significantly 
impacts customers’ psychology and helps decide to repurchase a product (Kotler, 
2011). The decision to price a product depends on many factors that include customer 
buying power, cost of the product, and cost of product delivery (Parasuraman & 
Grewal, 2000). Another popular selling strategy is used, such as discounts, credit 
sales, and consignment, and the pricing policy is also used (Lee, 2018). 
 Furthermore, the price fixed is another factor for consumer decision-making. 
Another researcher found that consumer purchasing behavior depends on the product 
value (Petkovic, 2018). In the case of coffee shops in the gas station in Thailand, 
consumers are satisfied with the reasonable price (Thomyachati, 2012). 
 
Place 
 The concept of place is related to the availability of a product to a customer 
(Armstrong & Kotler, 2006). However, the concept of place is not merely limited to 
Armstrong’s and Kotler’s definition. Hirankitti et al. (2009) note that place includes 
distribution channels and location. The distribution facilities and location are significant 
factors in meeting the demand and supply of a product and overcoming variables 
that hinder the supply of a product to a targeted market (Nuseir & Madanat, 2015) 
 
Promotion 
 Promotion is the advertisement of a product to sell it to a customer, and this 
process is also acknowledged as communication with customers using various means 
of advertising. The core aspect of the promotion is to reduce the communication 
gap between an organization and the customer (Grove et al., 2002). Strategic initiatives 
exploit media advertising opportunities to communicate with customers to attract 
and persuade customers to buy company products (Munusamy & Hoo, 2008). 
Mohammad (2015) also found a significant correlation when you become familiar 
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with a brand, in a positive way, you will learn to trust the brand, which will create 
brand loyalty. 
 
Customer Satisfaction 
 Customer satisfaction is an essential concept that a service organization attempts 
to achieve since customer satisfaction or dissatisfaction can determine the company’s 
success (Basari & Shamsudin, 2020; Yeo et al., 2015). Customer satisfaction can 
generate word-of-mouth comments (Wangenheim & Bayón, 2007)) increase the number 
of the purchase, customer loyalty, and income to the company. 
 Several studies indicated that customer satisfaction is the aggregate judgmental 
of all interactions with the service organization (Lee et al., 2018). It reflects the 
customer’s overall impression about the organization’s performance or is defined 
as the positively perceived performance of the customer. Therefore, the company 
must provide a complete experience that delivers superior value to generate customer 
satisfaction (Cronin et al., 2000; Kesari & Atulakr, 2016). 
 Generally, product, price, place, promotion, quality, reliability, empathy, 
responsiveness are the main factors influencing customer satisfaction and loyalty 
(Sudari et al.,2019). Mansori (2018) has agreed on this point. The study showed the 
significant effect that product quality has on customer satisfaction. A quality product 
casts a substantial impact on customer psychology, and the acceptability of a 
product generates a vast amount of customer satisfaction. 
 However, the product and its features, functions, reliability, sales activity, 
and customer support are the most important topics required to meet or exceed 
the customers’ satisfaction. From the previous study about the customer satisfaction 
in the service business such as restaurant, coffee shop or the hotel, besides the 
regular marketing mix of product price place and promotion, studies also focus on 
the performance of service staff and atmosphere of the place (Tuncer et al., 2021). 
Moreover, price is crucial for a customer and the organization because pricing 
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influences both parties. Companies need to compromise on the product’s price since 
they intend to secure their adequate profit, but at the same time, organizations 
do not intend to lose their customers because of the higher price of a product. 
(Cakici et al., 2019) 
 The advertisement tools or techniques established are strong communication 
between seller and buyer. Therefore, using media is a strategic initiative rather 
than a tactical decision because it directly influences the customer and convinces 
them to buy a product (Petkovic, 2018) 
 
Customer Loyalty 
 The impact of satisfaction on loyalty has been the most popular subject in 
the study of marketing theory. Therefore, several studies have proved that satisfaction 
and loyalty directly connect (Deng et al., 2010). Customer loyalty is a customer’s 
willingness to buy from or work with a brand repeatedly, willingness to pay more, 
return to use the service, and recommend others to use the service. It results from a 
positive customer experience, customer satisfaction, and the value of the products 
or services that customer gets (Ganiyu et al., 2012). Mansori (2018) also reported 
that customer loyalty measures how your customers are likely to repeat business. 
Customer loyalty has been shown as the positive behavioral intention of customer 
satisfaction. A study by Bodet (2008) and Deng et al. (2010) revealed that customer 
satisfaction or dissatisfaction either strengthened or weakened the effect of company 
performance on customer loyalty. If the customer is satisfied with its performance, 
it will enhance their loyalty. Conversely, if the customer is dissatisfied with its performance, 
it will weaken customer loyalty. The loyal customers, and repeat buyers are the most 
valuable customers. The improvement of the customer retention rate is only 5% 
can increase profits between 25% to 100% in various industries. The happy customers 
spend more, free advertising using word-of-mouth or even a positive online review. 
Maintaining customer loyalty is a clear goal for the business. Regular customers generate 
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H4 

H1 

H2 

H3 

income streams and sustainable profits. Therefore, maintaining customer loyalty is something 
that many researchers look for. There are many theories about customer loyalty 
since building a regular customer base is the key to the company’s growth (Harsono, 
2017). Customer loyalty has been shown as the positive behavioral intention of 
customer satisfaction. However, some studies argued that customer satisfaction 
and loyalty do not correlate directly. There is a big difference between customer 
satisfaction and loyalty, especially in the highly competitive market. Customers 
have more choices, and more factors could determine loyalty (Ganiyu et al., 2012). 

 
Conceptual Framework 

 
Theoretical framework and research hypotheses 
 The conceptual framework develops from the discussed variable, as in figure 1. 
This research aims to determine how the performance of the coffee shop in the 
Bangsaen area through the marketing mix influences customer satisfaction, leading 
to youth loyalty. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Theoretical Framework 

 
 
 

H5 
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Research Hypotheses 
 Customer satisfaction is generated from the aggregate judgment of all interactions 
with the service organization. It reflects the overall customer impression of the 
organization’s performance. Therefore, the company must provide a complete 
experience that delivers superior value to generate customer satisfaction. When 
customers have an impression and a good experience with the firm, it can persuade 
them to repurchase. (Cesate & Atulakr, 2016; Cronin et al., 2000). As the reason above, 
the research hypotheses are formulated: 
 H1: Product affects Youth Satisfaction. 
 H2: Price affects Youth Satisfaction. 
 H3: Place affects Youth Satisfaction. 
 H4: Promotion affects Youth’s Satisfaction 
 H5: Youth’s Satisfaction affects Youth’s Loyalty 
 
Methodology 
 This study’s target population is the youth who visited the coffee shop around 
the Bangsaen area. The survey was collected from May - to June 2021 through online 
questionnaires because of the COVID-19 Pandemic. The sample size followed the 
formula from Taro Yamane with a 95% confidence level. Thus, the sample size 
representing the target population should be 400 respondents. The study selected 
that sample based on the purposive sampling use the screening questions, “Have 
you visited the coffeeshop in Bangsaen area?” 
 A questionnaire consisted of four parts. The first part asked about the 
demographic characteristics of gender and expenses per month. The second part 
of the questionnaire consisted of youth’s behavior how to use the service, including 
service frequency, beverage often purchased (choose more than one), the purpose 
of going to the coffee shop (choose more than one), the average amount of 
purchase, the average amount that they purchase and the purchased style. The 
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third part of the questionnaire is evaluated the marketing mix (four attributes: 
product, price, place, and promotion) and overall satisfaction. Finally, the fourth 
part identifies youth loyalty.  
 Respondents in the study were requested to evaluate each marketing mix, 
satisfaction level, and loyalty. Using a 5-point likers scale ranging from 1-5 by five 
as very good, four as good, three as fair, two as poor, and one as poor. 
 Data analysis was completed using Statistical Program for Social Sciences (SPSS). 
Data were evaluated using various statistical techniques-frequencies and percentage 
scores for the nominal variable, including demographics, were summarized. Furthermore, 
the effect of the Marketing Mix on youths’ satisfaction was evaluated by multiple 
regression. The regression analysis also evaluated the effect of youth satisfaction 
on youth loyalty. 

 
Result of Study 

 
Respondent’s Demographic result 
 After the survey, the result showed that the demographic data includes gender 
and expense per month by descriptive statistics in frequency and percentage. 
According to Table 1, the result shows that the respondents are male, 55.5 percent, 
and female, 44.5 percent. Most youth’s expenses are between 15,001-20,000 Baht, 
representing 42.5%. The respondents who have expenses per month around 5,001-
10,000 Baht represents 25.5%. The last group is the respondents with expenses 
less than 5,000 Baht, representing 5.8%, as shown in table 2. 
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Table 1  
Demographic Profile of Respondents 

 Gender Frequency Percentage 

 Male 178 44.5 

 Female 222 55.5 

 Total 400 100.0 

 
Table 2  
Expenses of the Respondent 

 Expenses per month Frequency Percentage 

 Less than 5,000 Baht 23 5.8 

 5,001-10,000 Baht 102 25.5 

 10,001-15,000 Baht 78 19.5 

 15,001-20,000 Baht 170 42.5 

 More than 20,001 Baht 27 6.8 

 Total 400 100.0 

 
Youth’s Behavior in Visiting the Coffee Shop Around Bangsean Area 
 As shown in Table 3, the results describe that youth visits the coffee shop 
for product and service around 1-2 times per week, accounting for 63.3%, followed by 
the group that visits coffee shop around 3-4 times a week account for 32.3%. 
Furthermore, they prefer to drink coffee, tea, and milk, representing 44.3%, 42.3%, 
and 38%, respectively. Furthermore, table 4 reveals that most respondents visit 
the coffee shop to taste the beverage, accounting for 21.95%, and meeting with a 
friend, which accounts for 19.08%. Lastly, the behavior results reveal that the 
respondents spend around 30-45 Baht per one beverage (62.5%) and prefer to 
take away (61.0%). 
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Table 3  
Youth’s Behavior in Visiting the Coffee Shop Around Bangsaen Area 

Variable Frequency Percentage 

1-2 times a week 253 63.3 

3-4 times a week 129 32.3 

More than five times a week 18 4.5 

Beverages often purchased can choose more than one. 

Coffee 177 44.3 

Tea 169 42.3 

Milk 152 38.0 

Fruit Juice 41 10.3 

The average amount purchased per glass  

Less than 30 Baht 12 3.0 

30-45 Baht 250 62.5 

46-60 Baht 124 31.0 

More than 60 Baht 14 3.5 

Purchased Style   

Eat-in 156 39.0 

Take away 244 61.0 

Total 400 100.0 
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Table 4  
Youth’s Purpose of Going to the Coffee Shop (Can Choose More Than One) 

Variable Frequency Percentage 

Teste the beverage 176 21.9 

Meet up with a friend 153 19.1 

Free internet 94 11.7 

Work 87 10.8 

Read 87 10.8 

Atmosphere and location 76 9.5 

Other 55 6.9 

 
Table 5  
Youth’s Purpose of Going to the Coffee Shop (Can Choose More Than One) 

Variable Frequency Percentage 

Skills and knowledge of staff 25 3.12 

Employees are friendly 32 3.99 

Consume other food and beverage 17 2.12 

Total 802 100.00 

 
Hypothesis Testing 
 A multiple regression analysis was conducted to determine the effect of 
the average value of each marketing mix on youth’s satisfaction. As indicated in 
hypotheses 1-4, the result reveals that all marketing mix, product, price, place, 
and promotion significantly affect youth’s satisfaction at a 95% confidence interval, as 
shown in table 5. The multiple linear regression was applied to test which variable 
is more crucial for customer satisfaction. From this result, price affects customer 
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satisfaction the most with the beta of .213, followed by product, promotion, and 
place with the beta of .205, .199, and .149, respectively.  
 
Table 6  
Result of Multiple Regression between Marketing Mix and Youth’s Satisfaction. 

Variable Unstandardized Standard error Standardized Sig. 

 Coefficient Coefficients 

Product .198 .043 .205 .000 

Price .214 .047 .213 .000 

Place .134 .046 .149 .004 

Promotion .196 .028 .199 .000 

p-value < 0.05 
 
 Moreover, hypothesis 5 aims to examine the effect of youth’s satisfaction 
on the youth’s loyalty. The regression analysis results indicate that customer satisfaction is 
significant for customer loyalty at a 95% confidence interval, as shown in Table 6. 
In addition, the beta of customer satisfaction reveals that it affects customer loyalty 
at .639. 
 
Table 6  
Result of Regression between Youth’s Satisfaction and Youth’s Loyalty 

 Variable Unstandardized Standard error Standardized Sig. 

  Coefficient Coefficients 

 Satisfaction .872 .053 .639 .000 

 p-value < 0.05 
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Discussion 
 

 Nowadays, the choice of consumers to enter the coffee shop are varied. 
Therefore, many new coffee shops respond to the needs of consumers. This study 
focused on the satisfaction of youths who have visited the coffee shops around 
Bangsaen, Thailand. The overall result shows that all the marketing mixes affect 
youth’s satisfaction. In addition, price and product play a vital role in youth’s satisfaction. 
 Furthermore, the youth’s satisfaction affects youth’s loyalty. Youth’s behavior 
indicates that the respondents go to the coffee shop to test the beverage and 
meet with a friend. They would prefer to pay for the beverage at a medium price.  
 This result shows that price influences youth’s satisfaction with the beta of 
.213, follow by product, promotion, and place with the beta of .205, .199, and .149, 
respectively. Referring to the result, the respondents are between 21-30 years old. 
(see table 2I). This evidence can confirm that these customers have average incomes 
and willing to pay at affordable prices. In comparison with the previous study of 
Thomyachati (2012), studying the satisfaction level of customers at coffee shops in 
Bangkok gas stations, the result revealed a similar result. The previous study showed 
that consumers were delighted with the “price” of coffee café in Bangkok’s gas station, 
followed by product and promotion related to consumers’ purchasing intention.  
 As for the product aspect, respondents show the purposed of going to the 
coffee shop mainly for the teste of beverage similar to the study of Lee et al. (2018), 
which noted that taste is the most influential attribute account for the customer 
satisfaction and customer loyalty to at the coffee shop. Moreover, the study of 
Lewis and Mitchell (1990) also mentions that when comparing the quality of product 
and service, people are always concerned about the quality before considering 
customer service. Therefore, the beverage’s taste should be the most emphasis in 
the coffee shop. Regarding service perspective as part of the coffee shop product, 
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respondents also show that the correspondents’ preference is employee-friendly 
and have high skill. Even though these two factors represent a small percentage, 
service also plays a vital role in competition today. If the coffee shop can offer 
similar food and beverage quality, getting better service from restaurants or coffee 
shops can compete. As indicated in previous studies, the interaction between staff 
and customers impacts customers’ buying decisions (Grace & O’Cass, 2004), and 
positive employee attitude links with customer satisfaction (Kim & Ok, 2010). Similar to 
Sathish and Venkatesakumar (2011) study, product quality and staff play an enormous 
role in building customers’ experience.  
 Another aspect of the product at the coffee shops is the coffee shop’s physical 
evidence, which can be referred to as atmosphere, decoration, and facility. Like 
today the coffee shop is not just a dining place. Coffee shops become a place for 
both personal times, social interaction, and experiencing a new atmosphere (Ting 
& Thurasamy, 2016). According to the result of the study, the primary purpose of 
going to the coffee shop is to meet with friends. Customers can meet with a friend or 
work on their computer. Therefore, the facility in the coffee shop should be appropriately 
designed to create a comfortable environment and be able to accommodate the 
working atmosphere. A study by Lee et al. (2018) confirmed that IT service such as 
Wi-Fi of the coffee shop significantly influences customer satisfaction. Especially 
now, many people are working or studying from anywhere. Therefore, the facility 
should provide is Wi-Fi service and a plug for recharging the computer. Lastly, the 
previous study also shared a positive relationship between the atmosphere and 
customer satisfaction at the coffee shop (Sofia et al., 2020).  
 The place is the third significant factor that affects youth satisfaction, next 
to price and product. Even though the result of the study reveals the almost negligible 
effect on customer satisfaction but the customer of the service-oriented company 
that has the character of inseparability still wants to visit the coffee shop at the 
best convenient location and accessible location for the convenience in purchasing 
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and contracting with the company (Booms & Bitner, 1982). Yoo, Douthu, and Lee (2000) 
also confirmed that places that provide convenience in purchasing coffee could make 
customers return to the shop every day.  
 According to the result of the study, promotion shows significant effects on 
the youth’s satisfaction even though the contribution is not very high compared 
to price and product. As the role of promotion aims to reduce the communication 
gap between company and customer, the coffee shops can use the promotional strategy 
to inform, persuade and remind customers of what the company offers (Holm, 2006). 
Besides the conventional media such as television, radio, or the newspaper, today, 
the pattern that could reach customers, especially the younger generation, is online 
channels. Companies can provide information, listen, or interact with customers 
via social media or web pages (Lam & Yeung, 2018). According to the previous study 
of Soedersono et al. (2020), which confirmed that the Instagram application had 
become an effective marketing communication tool to communicate the promotional 
message to the customers quickly, cheaper than the traditional media.  
 Lastly, the result has shown that customer loyalty at the coffee shop around 
the Bangsaen area is affected by customer satisfaction. It is similar to many previous 
studies that also confirm that the increase the loyalty of the customer, a company 
should make sure that customers are satisfied with the overall performance of the 
company (Bodet, 2008; Ganiyu et al., 2012; Nuseir and Madanat, 2015; Sofia et al., 
2020)  
 As the guideline to develop the marketing and operation strategy, the coffeeshop 
owner/ Managers, especially for the youth market, must pay attention to the 
product, especially the taste of the beverage, variety of the menu, the physical 
environment, decoration, and price of the menu should be affordable for the 
youth group. If the coffee shop can meet these customer preferences, customer 
satisfaction and customer loyalty that can generate sustainable business growth 
can be accomplished at ease. 
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Recommendation for the Further Studies 
 

 This research focuses on youth customers who go to the coffee shop around 
the Bangsaen area. They could be both visitors and residents. They might have 
different preferences. Therefore, further research might focus on a specific group 
of targets with different demographic profiles to cover the other potential respondents. 
Moreover, further research has some independent variables applied in the research, 
such as other additional service marketing mixes such as the physical environment, 
people, and process, which might be more vital to predicting customer satisfaction. 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ประชากรศาสตร์ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ (2) เปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลการตัดสินใจ 
ซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุํมตัวอยําง นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
หมูํบ๎านจอมบึง จ านวน 191 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐาน 
โดยใช๎คํา t test และ One-way ANOVA โดยก าหนดระดับคํานัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวํา (1) ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได๎อยูํในชํวง 10,001-20,000 บาทตํอเดือน 
และ (2) การเปรียบเทียบปัจจัยสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์  
ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับปัจจัยสํวนประสม
การตลาดอยูํในระดับมากทุกดา๎น เรียงล าดับได๎ดังนี้ ปัจจัยสํวนประสมการตลาดด๎านราคา ด๎านสํงเสริม
การตลาด ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านบุคคล ด๎านผลิตภัณฑ์ และด๎านการรักษาความปลอดภัย 
ตามล าดับ โดยปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่แตกตํางกันสํงผลตํอตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยสํวนประสมการตลาด, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
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ABSTRACT  
 

The purposes of this research were to investigate (1) to study analyze demographic 
characteristics of factor affecting Decision on the online Purchasing through e-Commerce; 
(2) to compare of Marketing Mix factors affecting Decision on the online Purchasing 
through e-Commerce. Data was collected using questionnaires with 191 samples 
of student’s in Muban Chombueng Rajabhat University (Weekend Classes). Using 
random samples. Data analysis included frequency, percentage, mean, and standard 
deviation (SD) with differently significant at .05.  

The findings of this study showed that (1) the demographic majority respondents 
were female, age 26-35 years old and single, they also worked for private companies 
and their average monthly income was about 10,000-20,000 baht; (2) to compare 
of Marketing Mix factors affecting decision on the online purchase via e-Commerce, 
the importance of marketing mix factors were at the high level; followed by prices 
promotion place personalization product and privacy. The Marketing Mix factors 
was significantly different at the statistical level of .05. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, E-Commerce 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทตํอการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอยํางมาก ท าให๎ปัจจุบันมีการใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างโอกาสทางธุรกิจ 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค๎า การเรียนออนไลน์ และมีธุรกิจเกิดขึ้นใหมํอยํางมากมาย  
รวมไปถึงการแขํงขันทางธุรกิจ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎แทนมนุษย์ (digital transformation) 
เพื่อให๎องค์กรสามารถปรับตัวกับการแขํงขันท่ีมากขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากความต๎องการของลูกค๎าท่ี
เปลี่ยนไป พฤติกรรมการท างานของพนักงานรุํนใหมํ การท าตลาดออนไลน์ หรือการเปลี่ยนฐานข๎อมูล
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ในบริษัทให๎เป็นแบบดิจิทัล โดยจะเห็นได๎วํา การวัดความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎
ในองค์กร จะชํวยท าให๎องค์กรสามารถตอบสนองการท างานท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือสามารถวัดได๎วํา 
พนักงานใช๎เวลากี่ชั่วโมงหรือกี่วันในการท างาน เป็นต๎น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในองค์กร  
จะชํวยท าให๎เชื่อมโยงข๎อมูลการบริหารจัดการท้ังอุปสงค์และอุปทานได๎อยํางเป็นระบบ รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้องค์กรธุรกิจท่ีมีการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาใช๎ สามารถสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันในโลกดิจิทัล ซึ่งมีด๎วยกัน 3 แนวทางในการปรับตัว (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 
2565) คือ (1) การปรับปรุงภายในองค์กร โดยเน๎นปรับปรุงการท างานและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร (2) การปรับตัวให๎ทันกับสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือสร๎างโอกาสใหมํ โดยใช๎
ชํองทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นตําง ๆ มาใช๎ในการสํงเสริมการขาย และ (3) การสร๎างนวัตกรรม
แหํงอนาคต โดยมีการใช๎คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร ระบบปฏิบัติการตําง ๆ เพ่ือสร๎างสรรค์นวัตกรรม
เป็นต๎น  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจดังกลําว ยังมีเรื่องของการแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยระยะ 2 ปีท่ีผําน เกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ท าให๎พฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไป มีการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต
มากขึ้น ไมํวําจะเป็นการซื้อขายสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์ การเสียภาษีออนไลน์ การเรียนออนไลน์ 
หรือการให๎ค าแนะน าสินค๎าผํานระบบออนไลน ์และเกิดธุรกิจใหมํ ๆ อยํางมากมาย ท้ังนี้ สอดคล๎องกับ 
Global Digital Report 2021 ท่ีมีการรายงาน สถิติการใช๎งาน “โซเชียลมีเดีย” ท่ัวโลก พบวํา มีผู๎ใช๎งาน 
4.48 พันล๎านคน เพิ่มขึ้นกวํา 500 ล๎านคน ในเวลาเพียง 1 ปี สํวนคนไทยใช๎โซเชียลมีเดียเป็นอันดับ 1 
ของโลก คิดเป็น 78%  ท้ังนี้ ยังมีการรายงานอีกวํา ในปี ค.ศ. 2021 ท่ีผํานมา ทุกกลุํมอายุในประเทศไทย 
เคยซื้อขายสินค๎าออนไลน์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 โดยแบํงออกเป็น อันดับ 1 กลุํมอายุ 45-54 ปี เคยซื้อ
สินค๎าออนไลน์คิดเป็นร๎อยละ 86.6 อันดับ 2 กลุํมอายุ 16-24 ปี เคยซื้อสินค๎าออนไลน์ คิดเป็นร๎อยละ 
84.8 อันดับ 3 กลุํมอายุ 35-44 ปี คิดเป็นร๎อยละ 84.2 อันดับ 4 กลุํมอายุ 25-34 ปี เคยซื้อสินค๎า
ออนไลน์ คิดเป็นร๎อยละ 83.3 และอันดับ 5 กลุํมอายุ 55-64 ปี เคยซื้อสินค๎าออนไลน์ คิดเป็นร๎อยละ 
71.7 ตามล าดับ (Global Digital Report, 2021, p. 72) 
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ภาพ 1 การแบํงกลุํมอายุท่ีเคยซื้อขายสินค๎าออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2021 
ท่ีมา. Global Digital Report, 2021, p. 72 
 

ท้ังนี้ จะเห็นได๎วํา พฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค๎าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และแนวคิด
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในองค์กร เพื่อการปรับตัวให๎สอดรับกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยน รวมไปถึง
ปัจจัยสํวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ียุคดิจิทัล 
จึงเข๎ามามีบทบาทส าคัญส าหรับผู๎ประกอบการหรือผู๎สนใจในการประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยปัจจัย
สํวนประสมการตลาด ประกอบด๎วย 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) ด๎านราคา (Price) 
ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ด๎านการให๎บริการ
สํวนบุคคล (Personalization) ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) (Kotlet, 1997, p. 92) 
เป็นต๎น ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน์ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีตําง ๆ เข๎ามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันมีเพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎ผู๎ประกอบการและผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องต๎องปรับตัว และเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีนําสนใจ เพราะแสดงถึงแนวโน๎มของพฤติกรรมคนไทยท่ีเปลี่ยนไป นอกจากนี้แล๎ว ปัจจัยท่ี
สํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีมีการใช๎สื่อสังคมออนไลน์เข๎ามามีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ  
ซื้อสินค๎าท่ีเปลี่ยนไป ยังมีแนวคิด 5 A’s ท่ีประกอบด๎วย การรับรู๎ (aware) การสนใจ (appeal) 
การสอบถาม (ask) การกระท า (act) และการสนับสนุน (advocacy) ท่ีมีการใช๎โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และการเชื่อมตํอท่ีซับซ๎อนมากขึ้น ท าให๎ผู๎บริโภคมีชํองทางรับรู๎ข๎อมูลจากสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ 
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ท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคยุคใหมํ (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 
2017, pp. 58-66)   

จากเหตุผลดังกลําว ผู๎วจิัยจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมผู๎บริโภค
ท่ีเปลี่ยนไปด๎วยเหตุปัจจัยตําง ๆ เพ่ือศึกษาความต๎องการของผู๎บริโภค และเป็นฐานข๎อมูลเบื้องต๎น
ให๎ผ๎ูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถน าผลการวิจัยไปวางแผนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
การปรับปรุงธุรกิจของตนเอง และพัฒนากระบวนการท างานของธุรกิจให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
ของผู๎บริโภคในยุคดิจิทัล   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทาง 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
2. เพื่อเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) คือ การท าธุรกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวข๎องกับ

กิจกรรมบนชํองทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในระดับองค์กรและสํวนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวล
และการสํงข๎อมูลดิจิทัลท่ีมีข๎อความ เสียง และภาพ 

ปัจจัยสํวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือทางการตลาดใช๎เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจหรือการตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย แบํงออกเป็น 6 ด๎าน “6Ps” 
ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) การสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) การให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

เพ่ือให๎การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

1.1 ประชากร ได๎แกํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง (ภาคพิเศษ) ท่ีก าลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 380 คน 

1.2 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง (ภาคพิเศษ) จาก
การใช๎สูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ก าหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2552) ได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง 191 คน และใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ 
(stratified sampling) โดยกลุํมตัวอยํางมีการจ าแนกนักศึกษาแตํละคณะ ดังนี้ 

คณะ ประชากร กลุํมตัวอยําง 
คณะวิทยาการจัดการ 148 73 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 184 93 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 14 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 11 

รวม 380 191 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได๎ 
และอาชีพ ปัจจัยด๎านสํวนประสมการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคคล และด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว 

2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ การตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ขอบเขตด๎านพื้นท่ีและเวลา   

ด าเนินการศึกษาในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
(ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ) ส าหรับระยะเวลาท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นการศึกษาจากข๎อมูลปฐมภูมิ 
โดยใช๎ระยะเวลาระหวํางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา
ท้ังสิ้น 6 เดือน 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทางพาณิชย์-
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้แบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 

สํวนท่ี 1 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได๎และอาชีพ แบบสอบถามมีลักษณะตัวเลือกหลายค าตอบ (multiple choices) 

สํวนท่ี 2 ปัจจัยสํวนประสมการตลาด (6Ps) ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ปัจจัยด๎านราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) ปัจจัยด๎านสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) และปัจจัยด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว (Privacy)    

แบบสอบถามมีลักษณะมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ซึ่งแบํงระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ โดยใช๎เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยตามหลักการอันตรภาคชั้น 
(class interval) ดังนี้ 

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น  =    พิสัย  
  จ านวนชั้น 
 =       5-1 
           5 

=       0.8 
ท้ังนี้ เกณฑ์การให๎คะแนนคําเฉลี่ยสํวนประสมการตลาด (6Ps) จึงอยูํในชํวง 0.8 โดยแสดง

คําเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 
4.21-5.00   เห็นด๎วยมากที่สุด 
3.41-4.20   เห็นด๎วยมาก 
2.61-3.40   เห็นด๎วยปานกลาง 
1.81-2.60   เห็นด๎วยน๎อย 
1.00-1.80   เห็นด๎วยน๎อยท่ีสุด 
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5. การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผําน

ชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ผู๎วิจัยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
5.1 การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านเอกสาร ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง

ด๎านปัจจัยสํวนประสมการตลาด ความพึงพอใจ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ออนไลน์ เป็นต๎น 

5.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยมีการด าเนินการจัดสํงแบบสอบถามให๎ 
กลุํมตัวอยํางจ านวน 191 คน หลังจากนั้นจึงน ากลับมาประมวลผล เรียบเรียง สรุปผล และอภิปราย
ผล โดยใช๎สถิติร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช๎คํา  
t test, One-way ANOVA โดยก าหนดระดับคํานัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องตําง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยสํวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

ส านักงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ กลําวไว๎เกี่ยวกับ
หลักการตลาด (6Ps) ของการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ช (e-Commerce) ท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์สํวนประสม
ทางการตลาด (marketing mix) มีรายละเอียด ด๎วยกัน 6 ด๎าน ดังนี ้

ด๎านท่ี 1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งท่ีน าเสนอขายให๎แกํลูกค๎าในรูปแบบตําง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าดังกลําว โดยผลิตภัณฑ์นั้น สามารถเป็นได๎ท้ังรูปแบบท่ีจับต๎อง
ได๎และจับต๎องไมํได๎ ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยนี้ จะเป็นเสื้อผ๎าแฟชั่นท่ีมีให๎เลือกหลากหลายยี่ห๎อ โดย
ลูกค๎าเลือกสินค๎าจากรูปภาพหรือค าบรรยาย ดังนั้น ภาพและเนื้อหาของสินค๎าบนออนไลน์ต๎องมี
ความชัดเจนและรายละเอียดครบถ๎วน ตัวของผลิตภัณฑ์ต๎องมีลักษณะและรูปลักษณ์ท่ีนําสนใจ  
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อีกท้ังคุณภาพของสินค๎าต๎องเป็นท่ียอมรับของผู๎บริโภค สินค๎ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี  
ไมํสามารถหาซื้อโดยท่ัวไป มีความแปลกใหมํ และตราสินค๎ามีความโดดเดํน 

ด๎านท่ี 2 ปัจจัยด๎านราคา (Price) คือ สิ่งท่ีก าหนดมูลคําของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเงินตรา
หรือเป็นมูลคําท่ียอมรับในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ ถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบ
ตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคซึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้น ผู๎บริโภคจะมีการเปรียบเทียบ
ราคากับคุณคําของผลิตภัณฑ์ท่ีอยูํในใจของผู๎บริโภคและผู๎บริโภคจะซื้อสินค๎าก็ตํอเมื่อคุณคําของ
ผลิตภัณฑ์ดังกลําวสูงกวําราคาของผลิตภัณฑ์ ราคาของเสื้อผ๎าแฟชั่น จะขึ้นอยูํกับคําขนสํง ซึ่งถ๎า
รวมคําขนสํงแล๎วยังต่ ากวําหรือเทํากับตลาด จะท าให๎ลูกค๎ามีความสนใจแล๎วเลือกซื้อสินค๎าผําน
ชํองทางออนไลน์ แตํถ๎าไมํสามารถปรับราคาให๎ต่ ากวําท๎องตลาดได๎ ให๎เน๎นเรื่องความสะดวกในการ
สั่งซื้อ ราคาต๎องเป็นสิ่งท่ีผู๎บริโภครับได๎ ไมํแพงเกินกวําคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การท่ีผู๎บริโภคพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับราคา จะท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจให๎เกิดการซื้อซ้ า และเกิดการ
บอกตํอหรือการพูดปากตํอปาก 

ด๎านท่ี 3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) คือ ชํองทางการจัดจ าหนํายท่ีหมายถึง 
สถานท่ีและกระบวนการในการจ าหนํายสินค๎าให๎แกํผู๎บริโภคโดยให๎ความส าคัญกับกระบวนการ
เคล่ือนย๎ายสินค๎าจากผู๎ผลิตไปสูํลูกค๎า ในสํวนของการซื้อขายผํานชํองทางออนไลน์ ได๎แกํ เว็บไซต์
และเครือขํายสังคมออนไลน์ เป็นต๎น โดยปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับชํองทางการจัดจ าหนํายเมื่อน ามา
พิจารณา รํวมกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ได๎แกํ การออกแบบให๎โครงสร๎างและรูปแบบในการ
ใช๎งานงําย รวดเร็ว และมีความสะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูลมีกระบวนการและระบบท่ีงํายตํอการสั่งซื้อ
ไมํยุํงยาก และมีชํองทางการติดตํอสอบถามกับผู๎ขายท่ีสะดวก เป็นต๎น   

ด๎านท่ี 4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดตํอสื่อสารการตลาด
ระหวํางผู๎ขายและผู๎ซื้อหรือกลุํมเปูาหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อแจ๎งขําวสารหรือชักจูงให๎
เกิดความต๎องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผํานการท ากิจกรรมทางการตลาด 
เชํน การลดราคาในชํวงเวลาสั้น ๆ เพื่อดึงดูดลูกค๎าให๎เข๎ามาซื้อ เป็นต๎น 

ด๎านท่ี 5 ปัจจัยด๎านการรักษาข๎อมูลสํวนบุคคล (Privacy) คือ นโยบายท่ีผู๎ประกอบการ
หรือองค์กรตําง ๆ ก าหนดขึ้นเพ่ือคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลและสร๎างความนําเชื่อถือ เนื่องจากการ
ซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์นั้น ผู๎บริโภคจ าเป็นต๎องเปิดเผยข๎อมูลสํวนตัวหลายด๎าน เชํน ชื่อ-นามสกุล 
ท่ีอยูํ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือแม๎กระท่ังเลขบัตรเครดิตท่ีใช๎ในการช าระคําสินค๎า เป็นต๎น ผู๎ขาย
จะต๎องรักษาความลับของลูกค๎า ไมํน าข๎อมูลของลูกค๎าไปเผยแพรํกํอนได๎รับอนุญาต ดังนั้น การรักษา
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ข๎อมูลสํวนบุคคลและความเสถียรของระบบจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสํงผลกระทบตํอความไว๎วางใจ
ของลูกค๎าอันจะน าไปสูํการตัดสินใจซื้อสินค๎า 

ด๎านท่ี 6 ปัจจัยด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) คือ ลักษณะการบริการ
แบบโต๎ตอบรํวมกัน (interactive) ระหวํางผู๎ประกอบการกับลูกค๎าแบบเจาะจงบุคคล เพื่อน าเสนอ
สิ่งท่ีตรงใจลูกค๎า เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีท าให๎ชํองทางออนไลน์มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
ผู๎ประกอบการสามารถให๎บริการแกํลูกค๎าในรูปแบบเฉพาะบุคคลได๎โดยท่ีผู๎ขายสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับลูกค๎าได๎โดยตรง และยังสามารถเก็บข๎อมูลรายละเอียดไมํวําจะเป็นข๎อมูลสํวนบุคคลและประวัติ
การซื้อ เพ่ือให๎บริการท่ีแตกตํางกันไปตามความต๎องการของลูกค๎าแตํละบุคคลได๎  

ท้ังนี้ ปัจจัยสํวนประสมการตลาดมีด๎วยกันหลากหลายทฤษฎี แตํทฤษฎีปัจจัยสํวนประสม
การตลาดท่ีตอบสนองความต๎องการตลาดออนไลน์ ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้เลือกใช๎ปัจจัยสํวนประสม
การตลาด 6 ด๎าน (6Ps) เนื่องจากการซื้อขายสินค๎าออนไลน์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ช มีการจัดเก็บข๎อมูล
ด๎านการรักษาความปลอดภัย และด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

Kotler and Keller (อ๎างถึงใน กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557) ได๎ให๎ความหมายปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ไว๎วํา เป็นปัจจัยสํวนบุคคลท่ีมีผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภค และการตัดสินใจ 
ซื้อสินค๎าหรือบริการของผู๎บริโภค ซึ่งอิทธิพลสํวนบุคคลตําง ๆ ท่ีนิยมใช๎แบํงสํวนตลาด ได๎แกํ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎ ประกอบด๎วย 

1. อายุ (age) โดยอายุของผู๎บริโภคท่ีแตกตํางกัน จะมีความต๎องการในการตอบสนองใน
สินค๎าหรือบริการท่ีแตกตํางกัน สํงผลให๎มีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตํางกัน นักการตลาดจึงควรใช๎
ความแตกตํางของอายุเพื่อหาสํวนแบํงของตลาดสํวนเล็ก (niche market) เพื่อสร๎างสินค๎าหรือ
บริการตอบสนองให๎ตรงกับกลุํมอายุอยํางแท๎จริง 

2. เพศ (gender) สินค๎าหรือบริการบางชนิดไมํสามารถตอบสนองความต๎องการได๎ทุกเพศ 
จึงท าให๎เพศ เป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญในการแบํงตลาดของสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ เพราะเพศ 
ก็มีทัศนคติท่ีแตกตํางกัน สํงผลให๎มีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตํางกัน และในปัจจุบันมีแนวโน๎มเรื่อง
เพศท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นักการตลาดจึงควรศึกษาปัจจัยนี้อยํางละเอียดรอบคอบเพื่อเสนอ
สินค๎าหรือบริการได๎อยํางเหมาะสม 
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3. สถานภาพครอบครัว (marital status) ในแตํละครอบครัวจะมีสถานภาพของครอบครัว 
ท่ีแตกตํางกัน ท าให๎มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการได๎ โดยสถานภาพครอบครัวมีลักษณะ
ส าคัญอยู ํ3 ลักษณะ คือ การเข๎าสูํชีวิตสมรส ตํอมาจะเป็นการแตกแยกของชีวิตสมรสอันเนื่องมาจาก
การตาย หยําร๎าง หรือแยกกันอยูํ และตํอมา คือ สมรสใหมํ ซึ่งบุคคลท่ีอยูํในแตํละลักษณะครอบครัว
จะมีแนวคิด อ านาจในการตัดสินใจท่ีแตกตํางกัน เชํน คนโสดจะมีอิสระในการตัดสินใจมากวําคนท่ี
มีคูํสมรส เป็นต๎น ปัจจัยนี้จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับการวางแผนกลยุทธ์สินค๎าหรือ
บริการท่ีนักการตลาดควรค านึงถึง 

4. การศึกษา (education) ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกันยํอมสํงผลตํอทัศนคติ การรับรู๎
ข๎อมูลขําวสาร การตัดสินใจท่ีแตกตํางกันกัน ขึ้นอยูํกับสถาบันท่ีได๎รับการฝึกอบรมมา เพราะแตํละ
สถาบันก็จะมีแนวคิด วิธีการ อุดมการณ์ไปในทิศทางท่ีไมํเหมือนกัน เชํน ผู๎ท่ีมีระดับความรู๎สูงจะ
เลือกใช๎สินค๎าและบริการท่ีมีคุณภาพ คุ๎มคํากับราคาจํายไป ดังนั้น นักการตลาดสามารถน าปัจจัย
ด๎านการศึกษามาแบํงสํวนตลาดตามการรับร๎ูของผู๎บริโภคได๎ 

5. อาชีพและรายได๎ (occupation and income) นักการตลาดสํวนใหญํมักจะมุํงให๎ความ 
ส าคัญไปท่ีรายได๎ เนื่องจากรายได๎เป็นตัวบํงชี้ถึงความสามารถในการใช๎จํายของผู๎บริโภค คือ คนรวย
มักมีสภาพคลํองในการใช๎จํายสูง แตํทั้งนี้ในความเป็นจริงการใช๎จํายของผู๎บริโภคอาจมาจากปัจจัย
อื่นรํวมด๎วย เชํน อาชีพ คํานิยม การด าเนินชีวิต เป็นต๎น ซึ่งมากกวําท่ีจะมาจากรายได๎เพียงอยํางเดียว 
เพื่อให๎ก าหนดขนาดตลาดเปูาหมายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการพิจารณารายได๎ควบคูํไปกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์อื่น ๆ ด๎วย เชํน ผู๎ท่ีมีการการศึกษาสูงจะสามารถประกอบอาชีพท่ีสามารถสร๎าง
รายได๎ได๎สูง เป็นต๎น 

ท้ังนี้ งานวิจัยฉบับนี้มีการก าหนดปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีน ามาใช๎การศึกษาสํวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) ท้ัง 6 ด๎าน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการตอบสนองการให๎บริการสินค๎า
หรือบริการให๎สอดคล๎องกับผู๎บริโภคให๎ได๎มากท่ีสุด  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตําง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ผ๎ูวิจัยได๎น าแนวคิดและทฤษฎี 
ท่ีได๎จากการทบทวนวรรณกรรมมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังนี้ 
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ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
1. ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจการซื้อสินค๎าผํานชํองทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกตํางกัน 
2. ปัจจัยสํวนประสมการตลาดท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกตํางกัน 

 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. รายได ๎
5. อาชีพ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด (6Ps) 

1. ด๎านผลติภณัฑ์ (Product) 
2. ด๎านราคา (Price) 
3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) 
4. ด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล  

(personalization) 
6. ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว 
(Privacy) 
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ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผําน
ชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบวํา 

1. ด๎านประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ รายได๎ และ
อาชีพ ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได๎
อยูํในชํวง 10,001-20,000 บาทตํอเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ข๎อมูลประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
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2. การเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานชํองทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา 

 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยสํวนประสมการตลาด 
ชาย หญิง 

 ̅ SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น  ̅ SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ด๎านผลิตภัณฑ ์ 3.96 0.60 มาก 3.89 0.76 มาก 
ด๎านราคา 4.10 0.56 มาก 3.98 0.69 มาก 
ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 3.84 0.55 มาก 4.10 0.66 มาก 
ด๎านการสํงเสริมการตลาด 4.06 0.56 มาก 4.12 0.68 มาก 
ด๎านบุคคล 3.66 0.66 มาก 3.75 0.54 มาก 
ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว 3.43 0.96 มาก 3.54 0.72 มาก 

รวม 3.84 0.64 มาก 3.89 0.67 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบวํา การเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม เพศชายให๎ระดับความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.84, SD = 0.64) และเพศหญิงให๎ระดับความคิดเห็น ภาพรวม

เฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.89, SD = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา เพศชายให๎ความ 

ส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านราคา เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.10, SD = 0.56) ให๎ความส าคัญสํวน

ประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.43, SD = 0.96) และเพศหญิง

ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านสํงเสริมการตลาด เฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.12, SD = 0.68) 

เพศหญิงให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.54, 
SD = 0.72) 
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ตาราง 2   
การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ปัจจัยสํวนประสม-
การตลาด 

โสด สมรส  หยําร๎าง  

 ̅ SD 
ระดับความ

คิดเห็น  ̅ SD 
ระดับความ

คิดเห็น  ̅  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

ด๎านผลิตภัณฑ์ 3.72 0.59 มาก 3.87 0.53 มาก 3.72 0.59 มาก 
ด๎านราคา 3.83 0.71 มาก 3.68 0.72 มาก 3.76 0.47 มาก 
ด๎านชํองทาง 
การจัดจ าหนําย 3.42 0.96 มาก 3.68 0.98 มาก 3.26 0.98 ปานกลาง 
ด๎านการสํงเสริม
การตลาด 3.97 0.54 มาก 3.70 0.64 มาก 3.45 0.48 มาก 
ด๎านบุคคล 3.45 0.51 มาก 3.34 0.50 ปานกลาง 3.42 0.48 มาก 
ด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว 3.47 0.56 มาก 3.60 0.74 ปานกลาง 3.45 0.78 มาก 

รวม 3.65 0.64 มาก 3.61 0.68 มาก 3.51 0.63 มาก 

 
จากตาราง 2 พบวํา การเปรียบเทียบคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสถานภาพ 

กับสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบวํา 

สถานภาพโสด มีระดับความความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.65, SD = 0.64) 

สถานภาพสมรส มีระดับความความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.61, SD = 0.68) 

สถานภาพหยําร๎าง มีระดับความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.61, SD = 0.68) 
และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา สถานภาพโสดให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการสํงเสริม

การตลาด เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 3.97, SD = 0.54) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านชํองทาง

การจัดจ าหนําย เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.42, SD = 0.96) สถานภาพสมรส ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 

ด๎านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 3.87, SD = 0.53) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 

ด๎านบุคคล เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.34, SD = 0.50) สถานภาพหยําร๎าง ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 
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ด๎านราคา เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 3.76, SD = 0.47) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านชํองทาง

การจัดจ าหนําย เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.26, SD = 0.98) 
 

ตาราง 3  
การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยสํวน
ประสมการตลาด 

รับราชการ พนักงานเอกชน ธุรกิจสํวนตัว แมํบ๎าน/พํอบ๎าน อื่น ๆ 

 ̅ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด๎านผลิตภัณฑ์ 3.59 0.79 มาก 3.92 0.82 มาก 3.82 0.56 มาก 3.50 0.84 มาก 3.64 0.62 มาก 
ด๎านราคา 3.72 0.67 มาก 3.86 0.72 มาก 3.67 0.68 มาก 3.78 0.67 มาก 3.68 0.56 มาก 
ด๎านชํองทาง 
การจัดจ าหนําย 3.56 0.69 มาก 3.97 0.48 มาก 3.82 0.69 มาก 3.76 0.70 มาก 3.62 0.86 มาก 
ด๎านการสํงเสริม
การตลาด 3.74 0.68 มาก 4.02 0.68 มาก 3.88 0.67 มาก 3.87 0.69 มาก 3.89 0.63 มาก 
ด๎านบุคคล 3.52 0.54 มาก 3.66 0.69 มาก 3.72 0.52 มาก 3.69 0.96 มาก 3.42 0.65 มาก 
ด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว 3.94 0.56 มาก 4.12 0.65 มาก 4.02 0.68 มาก 3.80 0.74 มาก 3.72 0.52 มาก 

รวม 3.68 0.66 มาก 3.93 0.67 มาก 3.82 0.67 มาก 3.73 0.77 มาก 3.66 0.64 มาก 

 

จากตาราง 3 พบวํา การเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาชีพ อาชีพข๎าราชการ มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.68, SD = 0.66) อาชีพพนักงานเอกชน มีระดับความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.93, SD = 0.67) อาชีพธุรกิจสํวนตัว มีระดับความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.82, SD = 0.67) อาชีพแมํบ๎าน/พํอบ๎าน มีระดับความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.73, SD = 0.77) อาชีพอื่น ๆ มีระดับความคิดเห็น ภาพรวม

เฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.66, SD = 0.64) และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อาชีพข๎าราชการ 

ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 3.94, SD 

= 0.56) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 
3.52, SD = 0.54) อาชีพพนักงานเอกชน ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษา
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ความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.12, SD = 0.65) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 

ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล เฉลี่ยต่ าสุดท่ีสุด ( ̅ = 3.66, SD = 0.69) อาชีพธุรกิจสํวนตัวให๎ความ 

ส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.02, SD = 0.68) 

และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านราคา เฉลี่ยต่ าสุดท่ีสุด ( ̅ = 3.67, SD = 0.68) 
อาชีพแมํบ๎าน/พํอบ๎าน ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด เฉลี่ยสูงท่ีสุด 

( ̅ = 3.87, SD = 0.69) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยต่ าสุดท่ีสุด 

( ̅ = 3.50, SD = 0.84) อาชีพอื่น ๆ ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด

เฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 3.50, SD = 0.84) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาดด๎านบุคคล เฉลี่ยต่ าท่ีสุด 

( ̅ = 3.42, SD = 0.65)  
 
ตาราง 4  
การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัย 
สํวนประสม
การตลาด 

น๎อยกวํา 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปีขึ้นไป 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด๎านผลิตภณัฑ ์ 3.92 0.52 มาก 4.08 0.92 มาก 3.88 0.64 มาก 3.98 0.88 มาก 4.16 0.84 มาก 
ด๎านราคา 4.04 0.65 มาก 3.96 0.68 มาก 4.12 0.84 มาก 4.10 0.78 มาก 3.96 0.76 มาก 
ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย 4.16 0.82 มาก 4.26 0.65 มาก 3.98 0.86 มาก 3.82 0.64 มาก 3.64 0.76 มาก 
ด๎านการ 
สํงเสริม
การตลาด 4.26 0.24 มาก 3.98 0.89 มาก 4.16 0.62 มาก 3.96 0.76 มาก 4.14 0.66 มาก 
ด๎านบุคคล 3.94 0.58 มาก 3.98 0.76 มาก 4.06 0.88 มาก 4.16 0.64 มาก 3.98 0.98 มาก 
ด๎านการรักษา
ความเป็น
สํวนตัว 3.98 0.74 มาก 4.14 0.64 มาก 3.86 0.72 มาก 3.98 0.66 มาก 3.98 0.72 มาก 

รวม 4.05 0.59 มาก 4.07 0.76 มาก 4.01 0.76 มาก 4.00 0.73 มาก 3.98 0.79 มาก 
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จากตาราง 4 พบวํา การเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอายุ อายุน๎อยกวํา 25 ปี มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.05, SD = 0.59) อายุ 26-35 ปี มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.07, SD = 0.76) อายุ 36-45 ปี มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.01, SD = 0.76) อายุ 46-55 ปี มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.00, SD = 0.73) อายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับความความคิดเห็น 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.98, SD = 0.79) และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อายุน๎อยกวํา 

25 ปี ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.26, 

SD = 0.24) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.92, SD 
= 0.52) อายุ 26-35 ปี ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย เฉลี่ยสูง

ท่ีสุด ( ̅ = 4.26, SD = 0.65) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านราคา เฉลี่ยต่ าสุด  

( ̅ = 3.96, SD = 0.68) อายุ 36-45 ปี ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านสํงเสริมการตลาด 

เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.16, SD = 0.62) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษา

ความปลอดภัย เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.86, SD = 0.72) อายุ 46-55 ปี ให๎ความส าคัญสํวนประสม

การตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.16, SD = 0.64) และให๎ความส าคัญ

สํวนประสมการตลาด ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.64, SD = 0.76)  
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ตาราง 5  
การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามรายได้ 

ปัจจัยสํวน
ประสม

การตลาด 

น๎อยกวํา 10,000 บาท 10,001-20,000 20,001-30,000 มากกวํา 30,001 ขึ้นไป 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด๎านผลิตภณัฑ ์ 3.86 0.52 มาก 4.08 0.92 มาก 4.28 0.62 มาก 4.16 0.68 มาก 
ด๎านราคา 4.20 0.66 มาก 4.18 0.96 มาก 4.04 0.66 มาก 3.92 0.62 มาก 
ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย 4.06 0.86 มาก 4.12 0.54 มาก 3.94 0.64 มาก 3.98 0.64 มาก 
ด๎านการสํงเสริม
การตลาด 4.12 0.54 มาก 4.14 0.86 มาก 4.20 0.62 มาก 4.04 0.56 มาก 
ด๎านบุคคล 3.98 0.98 มาก 4.10 0.76 มาก 4.06 0.86 มาก 4.28 0.54 มาก 
ด๎านการรักษา
ความเป็น
สํวนตัว 3.82 0.76 มาก 4.02 0.82 มาก 4.16 0.72 มาก 4.10 0.66 มาก 

รวม 4.01 0.72 มาก 4.08 0.67 มาก 4.11 0.69 มาก 4.08 0.62 มาก 

 
จากตาราง 5 พบวํา การเปรียบเทียบสํวนประสมการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า

ผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามรายได๎ รายได๎น๎อยกวํา 10,000 บาท มีระดับความ

คิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.01, SD = 0.72) รายได๎ 10,001-20,000 บาท มีระดับ

ความความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.08, SD = 0.67) รายได๎ 20,001-30,000 

บาท มีระดับความความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.11, SD = 0.69) รายได๎ 

มากกวํา 30,0001 บาทขึ้นไป มีระดับความความคิดเห็น ภาพรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.08, 
SD = 0.62) และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา รายได๎น๎อยกวํา 10,000 บาท  ให๎ความส าคัญสํวนประสม

การตลาด ด๎านราคา เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.20, SD = 0.66) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 

ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.82, SD = 0.76) รายได๎ 10,001-20,000 บาท 

ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.18,  
SD = 0.96) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว เฉลี่ยต่ าสุด 
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( ̅ = 4.02, SD = 0.82) รายได๎ 20,001-30,000 บาท ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านการ

สํงเสริมการตลาด เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.20, SD = 0.62) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด 

ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.94, SD = 0.64) และรายได๎มากกวํา 30,001 

บาทขึ้นไป ให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( ̅ = 4.16, SD = 

0.68) และให๎ความส าคัญสํวนประสมการตลาด ด๎านราคา เฉลี่ยต่ าสุด ( ̅ = 3.92, SD = 0.62)   
 
ตาราง 6 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม-
การตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ 

ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
ด๎านชํองทางการ

จัดจ าหนาํย 
ด๎านสํงเสริม
การตลาด 

ด๎านบุคคล 
ด๎านการรักษา

ความเป็นสํวนตัว 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.96 (t=-.601) 

Sig.=.545 
4.10 (t=-701) 

Sig.=.812 
3.84 (t=-.701) 

Sig.=.487 
4.06 (t=-.890) 

Sig.=.941 
3.66 (t=-.609) 

Sig.=.831 
3.43 (t=-.806) 

Sig.=.912 หญิง 3.89 3.98 4.10 4.12 3.75 3.54 

อาย ุ น๎อยกวํา 
25 ป ี

3.92 

(F=1.451) 
Sig.=.339 

4.04 

(F=.123) 
Sig.=.945 

4.16 

(F=.707) 
Sig.=.616 

4.26 

(F=.940) 
Sig.=507 

3.94 

(F=.269) 
Sig.=.476 

3.98 

(F=.770) 
Sig.=.661 

26-35 ป ี 4.08 3.96 4.26 3.98 3.98 4.14 

36-45 ป ี 3.88 4.12 3.98 4.16 4.06 3.86 

46-55 ป ี 3.98 4.10 3.82 3.96 4.16 3.98 

56 ปีขึ้น 4.16 3.96 3.64 4.14 3.98 3.98 

สถานภาพ โสด 3.72 
(F=.330) 
Sig.=.932 

3.83 
(F=.366) 
Sig.=.677 

3.42 
(F=.833) 
Sig.=.654 

3.97 
(F=.904) 
Sig.=.474 

3.45 
(F=.126) 
Sig.=.933 

3.47 
(F=.468) 
Sig.=.879 

สมรส 3.87 3.68 3.68 3.70 3.34 3.60 

หยําร๎าง 3.72 3.76 3.26 3.45 3.42 3.45 

อาชีพ รับ
ราชการ 

3.59 

(F=1.880) 
Sig.=.899 

3.72 

(F=.866) 
Sig.=.774 

3.66 

(F=1.142) 
Sig.=.634 

3.74 

(F=.226 
Sig.=.931 

3.52 

(F=.703) 
Sig.=.621 

3.94 

(F=.989) 
Sig.=465 

 พนักงาน
เอกชน 

3.92 3.86 3.97 4.02 3.66 4.12 

 ธุรกิจ
สํวนตัว 

3.82 3.67 3.82 3.88 3.72 4.02 

 แมํบ๎าน/
พํอบ๎าน 

3.50 3.78 3.76 3.87 3.69 3.80 

 อื่น ๆ 3.64 3.68 3.62 3.89 3.42 3.66 
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ตาราง 6 (ตํอ) 

ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ 

ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
ด๎านชํองทางการ

จัดจ าหนาํย 
ด๎านสํงเสริม
การตลาด 

ด๎านบุคคล 
ด๎านการรักษาความ

เป็นสํวนตัว 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติ
ทดสอบ 

 ̅ สถิติทดสอบ 

รายได ๎ น๎อย
กวํา 

10,000 
บาท 

3.86 

(F=1.450) 
Sig.=.490 

4.20 

(F=.838) 
Sig.=.440 

4.06 

(F=.231) 
Sig.=.897 

4.12 

(F=.118) 
Sig.=.859 

3.98 

(F=.335) 
Sig.=.889 

3.82 

(F=.504) 
Sig.=.662 

 10,001-
20,000 
บาท 

4.08 4.18 4.12 4.14 4.10 4.02 

 20,001-
30,000 
บาท 

4.28 4.04 3.94 4.20 4.06 4.16 

 มากกวํา 
30,001 
บาท 
ขึ้นไป 

4.16 3.92 3.98 4.04 4.28 4.10 

 
จากตาราง 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ด๎านเพศ 

ท่ีสํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หาความแตกตํางของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมท่ีเป็นอิสระตํอกัน (independent sample t test)  
โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ .545, .812, .487, .941, .831, .912 ตามล าดับ ซึ่งมี
คํามากกวําระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา เพศท่ี
แตกตํางกันไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ด๎านอายุ ท่ีมีผลตํอ
สํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยการหาคํา
ความแตกตํางระหวํางกลุํมตัวอยํางท่ีมากกวํา 2 กลุํม ท าโดยการวิเคราะห์สถิติด๎วย One-way 
ANOVA คําสถิติ F test มีคํา Sig. เทํากับ .339, .945, .616, .507, .476, .661 ตามล าดับ ซึ่งมีคํา
มากกวําระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา อายุท่ีแตกตําง
กันไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ด๎านสถานภาพท่ีมี
ผลตํอสํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยการหา
คําความแตกตํางระหวํางระหวํางกลุํมตัวอยํางท่ีมากกวํา 2 กลุํม ด๎วย One-way ANOVA คําสถิติ 
F test มีคํา Sig. เทํากับ .932, .677,.654, .474, .933, .879 ตามล าดับ ซึ่งมีคํามากกวําระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา สถานภาพท่ีแตกตํางตําง
ไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ด๎านอาชีพ  ท่ีมีผล
ตํอสํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยการหา
คําความแตกตํางระหวํางระหวํางกลุํมตัวอยํางท่ีมากกวํา 2 กลุํม ด๎วย One-way ANOVA คําสถิติ 
F test มีคํา Sig. เทํากับ .899, .774, .634, .931, .621, .465 ตามล าดับ ซึ่งมีคํามากกวําระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา สถานภาพท่ีแตกตํางกัน
ไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ด๎านรายได๎ ท่ีมีผล
ตํอสํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยการหา
คําความแตกตํางระหวํางระหวํางกลุํมตัวอยํางท่ีมากกวํา 2 กลุํม ด๎วย One-way ANOVA คําสถิติ 
F test มีคํา Sig เทํากับ .490, .440, .897, .859, .889, .662 ตามล าดับ ตามล าดับ ซึ่งมีคํามากกวํา
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา รายได๎แตกตํางกัน
ไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

 
การอภิปรายผล 

 
ปัจจัยสํวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ท่ีพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าออนไลน์ผํานชํองทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (marketplace) ผู๎บริโภคให๎ความ 
ส าคัญกับปัจจัยสํวนประสมการตลาดอยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงตามล าดับดังนี้ ด๎านผลิตภัณฑ ์
ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว และด๎านการให๎บริการสํวน
บุคคล ตามล าดับ ท้ังนี้ ปัจจัยสํวนประสมการตลาดด๎านราคาของผู๎บริโภคท่ีมีการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน์ 
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ผู๎บริโภคจะให๎ความส าคัญกับปัจจัยด๎านราคา ด๎านผลิตภัณฑ์ และด๎านการสํงเสริมการตลาด อยูํใน
ล าดับต๎น ๆ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ วริศรา สู๎สกุลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ท่ีพบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญกับปัจจัยสํวนประสมการตลาดอยูํในระดับมากทุกด๎าน ท้ังนี้
อิทธิพลท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ปัจจัย
ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด๎านการรักษาความปลอดภัย ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังพบอีกวํา อิทธิพลของคุณคําท่ีรับรู๎ด๎านคุณภาพ ด๎านราคา และคุณภาพการให๎บริการ
ตํอความพึงพอใจ ความไว๎เนื้อเชื่อใจ การบอกตํอและการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค๎าเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟฟิ่งมอลล์ จ ากัด ของ ณิชารัศม์ ธีระภักดีพันธ์ (2557) ท่ีพบวํา หากพนักงานมี
ความรู๎ ความสามารถในการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎า จนลูกค๎าเกิดความพึงพอใจในการบริการของ
พนักงาน อาจจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎อีกด๎วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ผู๎ประกอบการสามารถสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช๎ได๎ดังนี้ 
1. ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ พบวํา ผู๎ประกอบการควรให๎ความส าคัญของผลิตภัณฑ์สินค๎า เพราะ

จากข๎อมูลงานวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส ให๎ความส าคัญในด๎านผลิตภัณฑ์

อยูํในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =3.81, SD = 0.53) ท้ังนี้หากผลิตภัณฑ์ของผู๎ประกอบการมีรูปแบบสินค๎าท่ี
นําสนใจ ทันสมัย อาจจะสามารถชํวยท าให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น 

2. ปัจจัยด๎านราคา พบวํา ผู๎ประกอบการควรให๎ความส าคัญด๎านราคาให๎เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค๎า ท้ังนี้จากผลการวิจัย ผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได๎น๎อยกวํา 10,000 บาท และมีรายได๎ 
10,001 -20,000 บาท ให๎ความส าคัญด๎านราคาสูงท่ีสุด ดังนั้นหากสามารถท าให๎ผู๎บริโภคเปรียบเทียบ
ได๎วํา ราคาสินค๎าท่ีผู๎ประกอบการขายผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกกวําร๎านค๎าท่ัวไป 
อาจจะสามารถชํวยท าให๎ผู๎บริโภคที่มีรายได๎ดังกลําว ตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายย่ิงขึ้น 

3. ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย พบวํา ผู๎บริโภคท่ีมีอายุ 26-35 ปี ให๎ความส าคัญด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนํายสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นกลุํมคนวัยท างาน ดังนั้น หากผู๎ประกอบการสามารถปรับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
418 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กลยุทธ์เพิ่มชํองทางการจัดจ าหนํายท่ีหลากหลายมากขึ้น อาจสํงผลท าให๎เพิ่มยอดขายในการขายสินค๎า
ได๎มากขึ้น 

4. ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา ผู๎บริโภคท่ีมีอายุน๎อยกวํา 25 ปี และอายุ 35-45 ปี 
ให๎ความส าคัญด๎านการสํงเสริมการตลาดสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นกลุํมนักเรียน-นักศึกษา จนถึงวัยท างาน 
ดังนั้น หากผู๎ประกอบการสามารถจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อาจจะสํงผลท าให๎เพิ่ม
ยอดขายให๎กับร๎านค๎าได๎มากขึ้น 

5. ปัจจัยด๎านบุคคล พบวํา ผู๎บริโภคท่ีมีอายุ 46-55 ปี ให๎ความส าคัญด๎านบุคคลสูงท่ีสุด  
ซึ่งจะเห็นได๎วํา กลํุมผู๎บริโภคดังกลําว จะเป็นกลุํมวัยผู๎ใหญํที่ต๎องการค าแนะน าจากพนักงานในการ
ซื้อสินค๎า ดังนั้น หากผู๎ประกอบการสามารถจัดสรรพนักงานให๎มีปฏิสัมพันธ์กับผู๎บริโภคในกลุํมนี้
ให๎มากยิ่งขึ้น อาจจะสํงผลท าให๎เพิ่มยอดขายในการขายสินค๎าได๎มากขึ้น และยังสามารถชํวยสร๎าง
ภาพลักษณ์ให๎กับองค์กร/ร๎านค๎าได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว พบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํท่ีให๎ความส าคัญด๎านนี้ เป็นกลุํม 
ท่ีท างานรับราชการ พนักงานเอกชน และธุรกิจสํวนตัว ซึ่งกลุํมอาชีพเหลํานี้ จัดเป็นกลุํมอาชีพกลุํมใหญํ
ในประเทศไทย ดังนั้น หากผู๎ประกอบการสามารถมีระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลให๎กับลูกค๎า 
ไมํวําจะเป็นอีเมล์ ชื่อสกุล หรือรายละเอียดของบัตรเครดิต ท่ีใช๎ในการซื้อสินค๎าผํานชํองทางพาณิชย์-
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร๎างความมั่นใจวําข๎อมูลจะไมํรั่วไหล อาจจะท าให๎เพิ่มยอดขายในการขาย
สินค๎าผํานชํองทางดังกลําวได๎มากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับ

ความสัมพันธ์ และผลท่ีมีตํอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 246 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์พรรณนา ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติเชิงอนุมาน ได๎แกํ Independent samples t test สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) คําสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) และสถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพข๎าราชการ มีรายได๎ตํอเดือน 10,000-20,000 บาท สํวนใหญํเลือกวันท่ี
จะให๎เรียนกวดวิชาเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ และเหตุผลในการเรียนกวดวิชา เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู๎ 
ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุ อาชีพ การศึกษา และรายได๎ตํอเดือนตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจเลือกใช๎
บริการซ้ าตํางกัน ปัจจัยสํวนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า คือ 
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ ์ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านกายภาพ  
 

ค าส าคัญ: โรงเรียนกวดวิชา, สํวนประสมการตลาด, การตัดสินใจ 
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ABSTRACT 
 

This study aims to studies Marketing Mix (7Ps) and relation with purchasing 
decision of parents in Nakon Sri Thamarat on tutoring school. The study was conducted 
in quantitative research, by using questionnaires as a tool to collect data. Inferential 
statistic, t test, One-way ANOVA, Pearson Correlation, and Multiple Regression were 
employed to analyses this study.  

The study found that the majority of participants are female and between 
41-50, bachelor’s degree graduated, employed as government official earn income 
10,000-20,000 baht per month. The majority choose to enroll their child on the 
weekend (Saturday and Sunday). The reason for attend the tutoring school is to 
enchant the knowledges and skill of their child. The  study also found that the 
different in age, occupation, education and income of the parents may results in 
the different of purchasing decision. On Marketing Mix, the study found that 
product, promotion and psychical evident has effect on purchasing decision.  
 
Keywords: Tutoring School, Marketing Mix, Decision.   
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 โรงเรียนกวดวิชามีบทบาทอยํางมากกับการศึกษาของนักเรียน เรียกได๎วํานักเรียนเกือบทุกคน
ต๎องเรียนกวดวิชา แม๎วําจะมีภาระคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น แตํผู๎ปกครองก็ยังต๎องการสนับสนุนให๎บุตร
หลานตนเองมีการเสริมสร๎างความรู๎ความสามารถ รวมถึงให๎มีทักษะท่ีสามารถแขํงขันกับคนอื่น ๆ ได๎ 
ท้ังนี้ แม๎วําจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีนับเป็นหนึ่งในความท๎าทายท่ีสุดส าหรับ
ธุรกิจการศึกษา ท้ังในด๎านพฤติกรรมผู๎บริโภค สภาพสังคม และก าลังซื้อ โดยเฉพาะกลุํมผู๎ประกอบการ 
SME ท่ีมีสภาพคลํองทางการเงินไมํมั่นคง และกิจการท่ีมีสาขาเป็นจ านวนมาก รวมท้ังอาจจะมีการ
ชะงักของการลงทุนจากรายใหมํ ๆ ท่ีจะเข๎าสูํธุรกิจการศึกษา จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เมษายน 
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พ.ศ. 2564 พบวํา ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนโรงเรียนกวดวิชาจ านวน 1,712 แหํง อยูํในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
324 แหํง สํวนท่ีเหลือ 1,388 แหํงอยูํตํางจังหวัด ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ท่ีมีจ านวนโรงเรียนกวดวิชา
จ านวน 2,801 แหํง ซึ่งปัจจุบันการแพรํระบาดของไวรัสโควิด-19 ได๎สร๎างแรงกดดันตํอธุรกิจการศึกษานี้ 
แตํละสถาบันจึงต๎องมีการปรับโครงสร๎างและรูปแบบตามปัจจัยตําง ๆ ท่ีแตกตํางกันตามแตํละสถาบัน 
ไมํวําจะเป็นด๎านรูปแบบการสอน ราคาคําเลําเรียน สถานท่ีเรียน โปรโมชั่นจูงใจ ครูผู๎สอน การบริการ 
ซึ่งสิ่งเหลํานี้มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการสถาบันกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ให๎กับบุตรหลาน
ในการเรียนกวดวิชาท้ังสิ้น   
 ดังนั้น  การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็น
ประโยชน์ตํอผู๎ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา รวมถึงสถาบันการศึกษา คณาจารย์ น าไปพัฒนา
สถาบันการศึกษาให๎มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ตามความคิดเห็น ของผู๎ปกครองนักเรียน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามตัวแปรปัจจัยสํวนบุคคล 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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นิยามศัพท์ 
 

โรงเรียนกวดวิชา หมายถึง โรงเรียนท่ีกํอตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกวดขันให๎นักเรียนประสบ
เปูาหมายท่ีได๎ ตั้งไว๎ซึ่งเปูาหมายสามัญท่ีสุดคือเพื่อผํานการสอบเข๎าในระดับท่ีสูงขึ้นหรือมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นเพ่ือสอนเสริมบางวิชา ตามหลักสูตรตําง ๆ  

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps)  หมายถึง การท่ีกิจการมีสินค๎าและ/หรือ
บริการไว๎ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมายสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎าได๎ 
ท้ังนี้ราคาของสินค๎าและ/หรือบริการอยํูในระดับที่ผ๎ูบริโภคยอมรับได๎และยินยอมท่ีจะจําย (willing 
to pay) มีชํองทางการจัดจ าหนํายท่ีเหมาะสม ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงได๎อยํางสะดวกสบาย มีความ
พยายามจูงใจเพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค๎าและ/หรือบริการอยํางถูกต๎อง พนักงาน
ให๎บริการท่ีสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า มีขั้นตอนในการให๎บริการท่ีถูกต๎อง รวดเร็ว รวมท้ังลักษณะ
การให๎บริการรวมถึงคุณภาพของบริการผํานสิ่งท่ีมองเห็นได๎ 
 ผู๎ปกครอง หมายถึง ผู๎ปกครองท่ีให๎บุตรเรียนโรงเรียนกวดวิชา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
 ขอบเขตด๎านเนื้อหา ผู๎วิจัยตั้งใจศึกษา ปัจจัยสํวนประสมการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ขอบเขตด๎านประชากร ผู๎วิจัยท าการเก็บตัวอยํางจากผู๎ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก โดยการเก็บข๎อมูลตามแบบสอบถาม  
ท่ีสร๎างขึ้น รวมจ านวน 246 คน  
 ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การสังเคราะห์สาระจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อแสดงแนวคิด ทฤษฎี  
และข๎อมูลท่ีมีสํวนสัมพันธ์กับเรื่องท่ีวิจัย โดยต๎องมีความนําเชื่อถือ และสอดคล๎องกับปัญหาหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน๎า 35-36) ให๎ความหมายของสํวนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) วํา หมายถึง เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได๎ที่ธุรกิจต๎องใช๎
รํวมกัน เพื่อตอบสนองความต๎องการ และสร๎างความพงึพอใจใหแ๎กํลูกค๎ากลุํมเปูาหมาย หรือกระตุ๎นให๎
ลูกค๎าเกิดความต๎องการสินค๎า และบริการของตน ซึ่งประกอบด๎วย 7 ปัจจัย ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ (product) สิ่งท่ีเสนอขายให๎กับลูกค๎า โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น 
และความต๎องการของลูกค๎า มีท้ังผลิตภัณฑ์ ท่ีจับต๎องได๎และไมํสามารถจับต๎องได๎ซึ่งลูกค๎าจะได๎รับ
คุณคําของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เชํน รูปแบบ คุณภาพ ตราสินค๎า และชื่อเสียง  

2. ราคา (price) มูลคําของเงินท่ีจํายไป เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ท่ีต๎องการ ราคาถือเป็นต๎นทุน
ของลูกค๎า โดยลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคําของผลิตภัณฑ์กับราคา หากคุณคําสูงกวําราคา 
ลูกค๎าก็จะท าการตัดสินใจซื้อ  

3. ชํองทางการจัดจ าหนําย (place) ชํองทาง หรือสถานท่ีในการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ ซึ่งควรพิจารณาถึงความสะดวกสบาย การเข๎าถึงได๎งําย และควรค านึงถึงท าเลท่ีตั้ง  
เป็นส าคัญ 

4. การสํงเสริมการตลาด (promotion) การติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูลของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการระหวํางผู๎ขายและลูกค๎า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ๎งขําวสาร ชักจูงให๎เกิดความต๎องการ 
หรือสร๎างทัศนคติและให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค๎า 
สามารถท าได๎โดยการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสํงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรง  

5. บุคลากร (people) พนักงานผู๎ให๎บริการต๎องสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า เพื่อให๎เกิด
ความประทับใจ ดังนั้น จึงธุรกิจจึงควรเลือก และฝึกอบรมให๎พนักงาน มีความรู๎ความสามารถ มีทัศนติท่ีดี
มีความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกค๎าได๎ดี ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
425 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6. กระบวนการในการให๎บริการ (process) กระบวนการท่ีท าให๎มีความถูกต๎อง รวดเร็ว  
ใช๎เวลาเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ โดยหากกระบวนการ
ใดกระบวนการหนึ่งเกิดความลําช๎า อาจท าให๎งานเกิดความผิดพลาด  

7. ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence presentation) ลักษณะการให๎บริการและ
สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ท่ีสัมผัสได๎ รวมถึงคุณภาพของบริการผํานสิ่งท่ีมองเห็นได๎ เชํน ลักษณะของอาคาร 
การตกแตํงภายใน สถานท่ีให๎บริการ เพ่ือดึงดูดให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  

สรุปได๎วํา สํวนประสมทางการตลาดบริการนั้นประกอบไปด๎วยปัจจัยท้ัง 7 ด๎าน ซึ่งในทุก ๆ 
ด๎านมีความส าคัญตํอการบริหารงานธุรกิจบริการ ท้ังในด๎านการวางแผน การวางกลยุทธ์ การพัฒนาการ
ปรับปรุงในด๎านตําง ๆ ซึ่งทุก ๆ ปัจจัยต๎องค านึงถึงผู๎บริโภคเป็นหลัก เพื่อให๎เกิดการตอบสนองกับ
ผู๎บริโภคให๎มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
กระบวนการในการตัดสินใจ  

Kotler (อ๎างถึงใน วรรณพร มหาภาส, 2555, หน๎า 20-21) กลําวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด๎วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู๎ปัญหาหรือความจ าเป็น (problem or need recognition) ไมํพอใจ หมายถึง 
การท่ีบุคคลรับรู๎ความต๎องการของตนเอง ถือเป็นจุดเริ่มต๎นของการตระหนักถึงปัญหาหรือความจ าเป็น
ท่ีมีอยูํ ซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ๎น ความต๎องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ๎น
บุคคลเรียนรู๎ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุ๎นจากประสบการณ์ในอดีตท าให๎เขารู๎วํา จะตอบสนอง
อยํางไร  

2. การแสวงหาข๎อมูล (information search) เมื่อความต๎องการถูกกระตุ๎นมากพอและสิ่งท่ี 
สามารถตอบสนองความต๎องการอยูํใกล๎ผู๎บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต๎องการทันที
แตํถ๎าความต๎องการไมํสามารถตอบสนองความต๎องการจะถูกจดจ าไว๎เมื่อความต๎องการท่ีถูกกระตุ๎นได๎
สะสมไว๎มากพอ  

3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อผู๎บริโภคได๎ข๎อมูลจากขั้นท่ี 2 
ตํอไปผู๎บริโภคจะเกิดการเข๎าใจและประเมินทางเลือกตําง ๆ   

4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนท่ี 3 ผู๎บริโภค
จะต๎องตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ปัจจัยตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวํางการประเมินผล และ
การตัดสินใจซื้อ 
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (postpurchase feeling) เป็นความรู๎สึกพอใจหรือไมํพอใจ 
ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช๎แล๎ว  

สรุปได๎วํากระบวนการในการตัดสินใจ เริ่มต๎นจากปัญหา หรือการตั้งเปูาหมาย และเริ่มมี
การวิเคราะห์ถึงข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาหรือเปูาหมายนั้น เพื่อก าหนดทางเลือกท่ีหลากหลาย 
หลังจากนั้นวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสียเพื่อเปรียบเทียบกันในแตํละทางเลือก และให๎ได๎ข๎อสรุป ออกมา
วําเป็นทางเลือกไหน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ไปแล๎ววําสามารถบรรลุเปูาหมายหรือสามารถแก๎ไขปัญหาท่ีตั้งไว๎มากน๎อยเพียงใด  

ปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญสํงผลตํอการตัดสินใจท่ีแตกตํางกัน
ของผู๎บริโภค ซึ่งหากท าการศึกษาและท าความเข๎าใจตัวแปรดังกลําวแล๎วจะชํวยให๎ สามารถวางแผน
การตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าท่ีมีความแตกตํางด๎านประชากรศาสตร์ได๎ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2550, หน๎า 57-59) ได๎สรุปการแบํงสํวนตลาดตามตัวแปรลักษณะสํวนบุคคล ดังนี้  

1. เพศ ความแตกตํางทางเพศ ท าให๎บุคคลมีพฤติกรรมของการติดตํอสื่อสารตํางกัน คือ 
เพศหญิง มีแนวโน๎มมีความต๎องการท่ีจะสํง และรับขําวสารมากกวําเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย
ไมํได๎มีความต๎องการท่ีจะสํง และรับขําวสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํมีความต๎องการท่ีจะสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีให๎เกิดขึ้นจากการรับและสํงขําวสารนั้นด๎วย  

2. อายุ เป็นปัจจัยท่ีท าให๎คนมีความแตกตํางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนท่ี
อายุน๎อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแงํดีมากกวําคนท่ีอายุมาก 
ในขณะท่ีคนอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงํร๎าย
กวําคนท่ีมีอายุน๎อย  

3. การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีท าให๎คนมีความคิด คํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตํางกัน 
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได๎เปรียบอยํางมากในการเป็นผู๎รับสารท่ีดีเพราะเป็นผู๎มีความกว๎างขวาง 
และเข๎าใจสารได๎ดี แตํจะเป็นคนท่ีไมํเชื่ออะไรงําย ๆ ถ๎าไมํมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะ
ท่ีคนมีการศึกษาต่ า มักจะใช๎สื่อประเภท วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู๎มีการศึกษาสูงมีเวลาวําง
พอก็จะใช๎สื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แตํหากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาขําวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ์ มากกวําประเภทอื่น 

4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได๎ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยํางส าคัญตํอปฏิกิริยาของผู๎รับสารท่ีมีตํอผู๎สํงสารเพราะแตํละคนมีวัฒนธรรม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
427 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ ทัศนคติคํานิยม และเปูาหมายท่ีตํางกัน ปัจจัยบางอยํางท่ีเกี่ยวข๎องกับตัวผู๎รับสาร  
แตํละคน เชํน ปัจจัย ทางจิตวิทยา และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลตํอการรับขําวสาร  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ คือ 
ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎   
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ ์ด๎านราคาคําเรียน ด๎านสถานท่ี  

ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านกายภาพ 
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผู๎ปกครองนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน มีการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตํางกัน 
 2. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียน-
กวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากร

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช๎วิธี 
การสุํมตัวอยํางแบบสะดวกสบาย โดยการเก็บข๎อมูลตามแบบสอบถามท่ีสร๎างขึ้น รวมจ านวน 246 
ตัวอยําง 
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 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีผู๎วิจัยใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยแบบสอบถามแบํง
ออกเป็น 5 สํวน ดังนี้ 
 สํวนท่ี 1 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของผู๎ตอบค าถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได๎ตํอเดือน วันท่ีทํานคิดวําจะให๎เรียนโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม  และเหตุผลในการให๎
เรียนโรงเรียนกวดวิชา ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให๎เลือกตอบ ค าถามท้ังหมด 7 ข๎อ 
ประกอบด๎วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่งก าหนด 
ให๎ผ๎ูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ เทํานั้น 
 สํวนท่ี 2 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดับความคิดเห็น 
ได๎แกํ ด๎านเนื้อหาหลักสูตร ด๎านราคาคําเรียน ด๎านสถานท่ี ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกระบวนการ 
ด๎านบุคลากร และด๎านกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating 
scale) มีจ านวนข๎อค าถามท้ังหมด 28 ข๎อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให๎คะแนน
ระดับความเห็น คือ ระดับเห็นด๎วยมากท่ีสุด = 5, ระดับเห็นด๎วยมาก = 4, ระดับเห็นด๎วยปานกลาง  
= 3, ระดับเห็นด๎วยน๎อย = 2, และระดับเห็นด๎วยน๎อยท่ีสุด = 1 
 สํวนท่ี 3 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครอง
นักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 
(rating scale) มีจ านวนข๎อค าถาม 2 ข๎อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให๎คะแนนระดับ
ความเห็น คือ ใช๎บริการซ้ าแนํนอน = 5, อาจใช๎บริการซ้ า= 4, ไมํแนํใจ = 3, อาจจะไมํใช๎บริการซ้ า 
= 2, ไมํใช๎บริการซ้ าแนํนอน = 1 
 สํวนท่ี 4 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจแนะน าบอกตํอโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครอง
นักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 
(rating scale) มีจ านวนข๎อค าถาม 2 ข๎อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให๎คะแนน
ระดับความเห็น คือ แนะน าบอกตํอแนํนอน = 5, อาจแนะน าบอกตํอ = 4, ไมํแนํใจ = 3, อาจจะ
ไมํแนะน าบอกตํอ = 2, และไมํแนะน าบอกตํอแนํนอน = 1 

โดยแบํงความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช๎ในการตีความหมายของคําเฉลี่ยท่ีใช๎ในการ
วิเคราะห์คําในสํวนท่ี 2, 3 และ 4 ดังนี้ คําเฉลี่ย 1.00-1.50 มีระดับความส าคัญในระดับเห็นด๎วย
น๎อยท่ีสุด, คําเฉลี่ย 1.51-2.50 มีระดับความส าคัญในระดับเห็นด๎วยน๎อย, คําเฉลี่ย 2.51-3.50 
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มีระดับความส าคัญในระดับเห็นด๎วยปานกลาง, คําเฉลี่ย 3.51-4.50 มีระดับความส าคัญในระดับ
เห็นด๎วยมาก และคําเฉลี่ย 4.51-5.00 มีระดับความส าคัญในระดับเห็นด๎วยมากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช๎คําร๎อยละและคําความถี่กับตัวแปรท่ีมี
ระดับการวัดเชิงกลุํม ได๎แกํ ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด๎านเพศ ด๎านอาย ุด๎านระดับการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านรายได๎ตํอเดือน วันท่ีทํานคิดวําจะให๎เรียน
โรงเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม และเหตุผลในการให๎เรียนโรงเรียนกวดวิชา ใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐานกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได๎แกํ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน 
 2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามปัจจัยด๎านประชากร 
เพศ จะใช๎สถิติ t test ในการวิเคราะห์ข๎อมูล และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามปัจจัยด๎านประชากร 
ด๎านอายุ ด๎านระดับการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านรายได๎ตํอเดือน จะใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตํางจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคูํ โดยใช๎วิธีของ LSD ใช๎สถิติคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของ
ผู๎ปกครองนักเรียน และ Multiple Linear Regression  ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  

 
ผลการวิจัย 

 
ผลการทดสอบ t test และ One-way ANOVA พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุ อาชีพ 

การศึกษา และรายได๎ตํอเดือนตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าตํางกัน 
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ตาราง 1  
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ้ า 

    อาชีพ         t test/F test   p-value   

เพศ     0.965   0.336   
อายุ     2.949   0.021*   
ระดับการศึกษา   3.182   0.025*   
อาชีพ     3.932   0.004** 
รายได๎      4.053   0.003** 

 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านสถานท่ี 

ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชา กับ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิเคราะห์หาคําความสัมพันธ์ด๎วยสถิติประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ใช๎ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 99   
 
ตาราง 2  
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด 
 

การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชา 

r p-value ระดับความสัมพันธ์ 

ด๎านผลิตภัณฑ ์ 0.631** 0.000 สูงในทิศทางบวก 
ด๎านราคา 0.538** 0.000 ปานกลางในทิศทางบวก 
ด๎านสถานท่ี 0.521** 0.000 ปานกลางในทิศทางบวก 
ด๎านสํงเสริมการตลาด 0.655** 0.000 สูงในทิศทางบวก 
ด๎านบุคลากร 0.535** 0.000 ปานกลางในทิศทางบวก 
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ตาราง 2 (ตํอ) 
ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด 
 

การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชา 

r p-value ระดับความสัมพันธ์ 

ด๎านกระบวนการ 0.561** 0.000 ปานกลางในทิศทางบวก 
ด๎านกายภาพ 0.633** 0.000 สูงในทิศทางบวก 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านสถานท่ี  
ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านกายภาพ มีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์หาคําถดถอยแบบ Multiple 
Regression Analysis ใช๎ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95   
 
ตาราง 3  
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานท่ี  ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Codfficients 

t P 

B Std.Error Beta 

(constant) 1.311 .226 
 

5.790 0.000 
รวมด๎านผลิตภัณฑ์ 0.244 0.081 0.257 3.033 0.003* 
รวมด๎านราคา 0.083 0.062 0.101 1.342 0.181 
รวมด๎านสถานท่ี --0.073 0.071 -0.089 -1.029 0.305 
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ตาราง 3 (ตํอ) 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Codfficients 

t P 

B Std.Error Beta 

รวมด๎านสํงเสริมการตลาด 0.280 0.075 0.313 3.717 0.000* 
รวมด๎านบุคลากร 0.008 0.080 0.008 0.101 0.920 
รวมด๎านกระบวนการ –0.140 0.089 –0.152 –1.564 0.119 
รวมด๎านกายภาพ 0.309 0.068 0.349 4.566 0.000* 
N = 246, R2 = 0.515, F = 36.055, Sig. = 0.000 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลกับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด๎านการสํงเสริมตลาด และปัจจัยด๎านกายภาพ สํงผลกระทบทางบวกตํอ 
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสามารถรํวมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า ได๎ร๎อยละ 51.5 โดยท่ี
ตัวแปรปัจจัยด๎านกายภาพ (beta = 0.349) มีผลตํอตัวแปรการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ ามากท่ีสุด 
รองลงมาได๎แกํ ตัวแปรปัจจัยด๎านการสํงเสริมตลาด  และตัวแปรปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
การอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ มีคําสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( ) 0.257 หมายถึง ถ๎าด๎านผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าผู๎ปกครองนักเรียน เพิ่มขึ้น 0.257 หนํวย 
เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการให๎คงท่ี  

 ปัจจัยด๎านสํงเสริมการตลาด มีคําสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( ) 0.313 หมายถึง ถ๎าด๎าน
สํงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน 
เพ่ิมขึ้น 0.313 หนํวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการให๎คงท่ี  
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 ปัจจัยด๎านกายภาพ มีคําสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( )  0.349 หมายถึง ถ๎าด๎านกายภาพ
เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน เพิ่มขึ้น 0.349 
หนํวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการให๎คงท่ี  
 

Y     =     (1.311) + (0.244) + (0.280) + (0.309) 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามการวิจัย (7Ps) กับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด (7Ps) ปัจจัยท่ีผู๎ปกครองนักเรียนให๎ความ 
ส าคัญอยูํในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับ ได๎แกํ ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านสถานท่ี 
และให๎ความส าคัญระดับมาก เรียงตามล าดับ ได๎แกํ ด๎านราคาคําเรียน ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
และด๎านกายภาพ  
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน สามารถ
สรุปได๎ดังนี้ 

2.1 ผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน ท่ีตํางกัน มีการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (มีคํา p = 0.021, 0.025, 0.004 และ 0.003 ตามล าดับ) 

2.2 ผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศท่ีตํางกันมีการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาไมํตํางกัน (มีคํา p = 0.336) 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจัยสํวนประสมการตลาด 
ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านสถานท่ี ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ 
และด๎านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครอง
นักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคํา p = 0.000 ทุกด๎าน 
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4. ผลการทดสอบปัจจัยสํวนประสมการตลาด   ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด๎านผลิตภัณฑ์  ด๎านสํงเสริม
การตลาด และด๎านกายภาพ มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครอง
นักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (มีคํา p = 0.003, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณา
น้ าหนักของผลกระทบของปัจจัยท่ีมีกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครองนักเรียน พบวํา 
ตัวแปรปัจจัยด๎านกายภาพ (beta = 0.349) มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าของผู๎ปกครอง
นักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มากท่ีสุด 

การศึกษาวิจัย เรื่อง 7Ps กับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผล ได๎ดังนี้ 

1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ชํวงอายุ 41-50 ปี ประกอบอาชีพเป็นข๎าราชการ 
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได๎ตํอเดือน 10,000-20,000 บาท สํวนใหญํเลือกวันท่ีจะให๎เรียนกวดวิชา
เพ่ิมวันเสาร-์อาทิตย์ เหตุผลในการเรียนกวดวิชา เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ลีลานุช อารยะกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของโรงเรียน
กวดวิชาของผู๎ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา กลุํมตัวอยําง
เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ชํวงอายุ 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
25,001-35,000 บาท เหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู๎ แตํแตกตํางกันในประเด็น
วันท่ีจะให๎เรียนกวดวิชาเพิ่มวันจันทร์-วันศุกร์ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนาศักดิ์ ขํายกระโทก 
(2559) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาระดับประถมศึกษาของผู๎ปกครองใน
จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได๎
ครอบครัวตํอเดือน 10,000-20,000 บาท และเหตุผลในการเรียน ต๎องการให๎เรียนเพิ่มทักษะ ความรู ๎

2. ปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่ผ๎ูปกครองนักเรียนให๎ความส าคัญอยูํในระดับมากท่ีสุด คือ 
ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านสถานท่ี เมื่อพิจารณาปัจจัยรายข๎อ ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจ
มากท่ีสุด คือ ครูผู๎สอนมีประสบการณ์ท่ีนําเชื่อถือ มีทักษะเฉพาะทาง มีเทคนิคการสอน เทคนิค  
ในการท าความเข๎าใจ ถัดมา คือ ความปลอดภัยของสถานท่ีเรียน เชํน มีมาตรการปูองกันการแพรํ-
ระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลีลานุช อารยะกุล (2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา ปัจจัยท่ีผู๎ปกครองตัดสินใจเลือกใช๎บริการของโรงเรียน
กวดวิชามากท่ีสุด คือ ผู๎สอนมีประสบการณ์ท่ีนําเชื่อถือ รองลงมามีการใช๎สื่อการสอนท่ีทันสมัย 
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และมีตารางเรียนให๎เลือกมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนาศักดิ์ ขํายกระโทก (2559) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาระดับประถมศึกษาของผู๎ปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี 
พบวํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชามากท่ีสุดคือ คือ ด๎านบุคคล รายข๎อ ครูผู๎สอน 
มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู๎จัก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อรรถพงษ์ มัชวงค์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของสถาบัน Westminster 
International Thailand กรุงเทพมหานคร พบวํา ปัจจัยทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการด๎าน
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) ด๎านบุคลากร และด๎านกระบวนการ มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของ
สถาบัน Westminster International Thailand กรุงเทพมหานคร 

3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตัวแปรปัจจัยสํวนบุคคล และทดสอบสมมุติฐานโดยสถิติ  t test 
ส าหรับตัวแปรปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ และ F test ส าหรับตัวแปรปัจจัยสํวนบุคคลท่ีมีมากกวํา 
2 กลุํม ได๎แกํ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน พบวํา ผ๎ูปกครองนักเรียนท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน ท่ีตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชา 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรรณพร มหาภาส (2555) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในจังหวัดเชียงราย การเปรียบเทียบปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตํอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงราย พบวํา การศึกษาของ
ผู๎ปกครอง อาชีพผู๎ปกครอง และรายได๎ของผู๎ปกครอง ท่ีแตกตํางกันมีผลตํอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงรายแตกตํางกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ทดสอบสมมติฐาน ด๎วยสถิติประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ท่ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมการตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา 
ด๎านสถานท่ี ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎านกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านสํงเสริมการตลาด และด๎านกายภาพ มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ า
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โรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลีลานุช 
อารยะกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของโรงเรียนกวดวิชา
ของผู๎ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา สํวนประสมการตลาด
บริการ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีปัจจัยท่ีผู๎ปกครองนักเรียนตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ของโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุดสามอันดับแรก ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ คือ มีการใช๎สื่อการสอนท่ีทันสมัย
และมีตารางเรียนให๎เลือกมาก ด๎านสํงเสริมการตลาด คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาท่ีอื่น และด๎านกายภาพ คือ มีการจัดการหลักสูตรเฉพาะรายบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข๎อเสนอแนะเพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ ส าหรับผู๎ประกอบการ/สถาบันการศึกษา/

คณาจารย์ ท่ีด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1. จากการศึกษาด๎านข๎อมูลท่ัวไปพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 

41-50 ปี ประกอบอาชีพข๎าราชการ มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,000-20,000 บาท สํวน ใหญํเลือก
วันท่ีจะให๎เรียนกวดวิชาวันเสาร์-อาทิตย์ และเหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มทักษะความรู๎ 
ผู๎ประกอบการ/สถาบันการศึกษา คณาจารย์ ท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถน าผลดังกลําวไปใช๎ในการวางแผน
การตลาดให๎สอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุํมข๎าราชการ ซึ่งไมํได๎รับผลกระทบจากการ
การเลิกจ๎างจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดตํอไวรัสโคโรนํา และก าลังซื้อของพํอแมํ
ผู๎ปกครองในการให๎บุตรหลานเรียนกวดวิชาในกลุํมดังกลําวยังคงมีอยูํ ซึ่งการก าหนดกลุํมเปูาหมายนี้ 
จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการ สถาบันการศึกษา หรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องน ามาปรับเปลี่ยนแผนบริหาร
การจัดการและกลยุทธ์การตลาดให๎มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาสํวนประสมการตลาด ปัจจัยท่ีสํงผลกระทบทางบวกกับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านการสํงเสริม
ตลาด และด๎านกายภาพ และเมื่อพิจารณาปัจจัยรายข๎อ ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครองนักเรียน
เรียงตามล าดับมากท่ีสุด ได๎แกํ ครูผู๎สอนมีประสบการณ์ท่ีนําเชื่อถือ  มีทักษะเฉพาะทาง มีเทคนิค
การสอน เทคนิคในการท าความเข๎าใจ ถัดมา คือ ความปลอดภัยของสถานท่ีเรียน เชํน มีมาตรการ
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ปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน เจ๎าหน๎าท่ีเต็มใจให๎บริการ เจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการมีอัธยาศัย
ท่ีดี ขั้นตอนการสมัครเรียนไมํยุํงยากเข๎าใจงําย มีการเปิดสอนหลายชํวงเวลา เมื่อลงเรียนหลายหลักสูตร
รวมกันจะมีสํวนลดคําเรียนให๎ มีตารางเรียนให๎เลือกมาก และเพิ่มชํองทางการเรียนรู๎ผํานออนไลน์ 
เชํน เว็บไซต์ ห๎องสมุดออนไลน์ ดังนั้น  ผู๎ประกอบการ/สถาบันการศึกษา/หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
ควรมีการพิจารณาในแตํละด๎าน ดังนี้ 

ด๎านผลิตภัณฑ์ (เนื้อหาหลักสูตร) ควรมีตารางเรียนให๎เลือกมาก ออกแบบกิจกรรมและ
สื่อการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมตามพัฒนาการและความสนใจในแตํละชํวงวัย  เพิ่มชํองทาง 
การเรียนรู๎ผํานออนไลน์ เชํน เว็บไซต์ ห๎องสมุดออนไลน์ และพัฒนาสื่อการเรียนรู๎รูปแบบดิจิทัล 
หรือตํอยอดในลักษณะของแพลตฟอร์มรูปแบบตําง ๆ เพื่อเอื้อให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงข๎อมูลและใช๎งาน  
ได๎งําย 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด ผู๎ประกอบการควรมีการออกแบบคําใช๎จํายและหลักสูตร 
ในการเรียนหรืออบรมท่ีไมํแพง สามารถผํอนช าระคําเรียนได๎  น าเสนอโปรโมชั่นเพื่อจูงใจ เชํน 
มอบสํวนลดให๎แกํผู๎ที่แนะน าผ๎ูเรียนรายใหมํ ๆ 

ด๎านกระบวนการ ก าหนดขั้นตอนการสมัครเรียนไมํยุํงยากเข๎าใจงําย มีการเปิดสอน
หลายชํวงเวลา เพิ่มความสะดวกให๎แกํผู๎เรียนโดยการเพิ่มชํองทางการเรียนรู๎ผํานออนไลน์  มีการ
บริการเพ่ิมเติมให๎กับผู๎เรียน เชํน บริการสมัครสอบ O-NET, TCAS เป็นต๎น 

ด๎านบุคลากร ควรจัดหาครูผ๎ูสอนท่ีมีประสบการณ์ท่ีนําเชื่อถือ สร๎างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เชํน ครูผู๎สอนท่ีมีทักษะเฉพาะทาง พัฒนาบุคลากรครูผู๎สอนอยํางตํอเนื่องท้ังในด๎านเทคโนโลยี 
ควบคูํกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานการสอนของครูผู๎สอน จัดหาพนักงานท่ีมีจิตบริการ และมี
การฝึกอบรมเพ่ือให๎สามารถบริการลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ด๎านสถานท่ี ความปลอดภัยของสถานท่ีเรียน เชํน มีมาตรการปูองกันการแพรํระบาด
ของเชื้อโรคในโรงเรียน สร๎างความมั่นใจให๎ผู๎ปกครองนักเรียน ด๎วยการยกระดับความเข๎มข๎นของ
มาตรการปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน เชํน ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ
รํางกายเด็กนักเรียน พํอแมํผู๎ปกครอง และเพิ่มความเข๎มงวดในการฆําเชื้อโรค เชํน ท าความสะอาด
สถานท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการสัมผัสบํอยอยํางสม่ าเสมอ 

ท้ังนี้ เพื่อให๎ผู๎ปกครองนักเรียนเกิดความไว๎วางใจและตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน -
กวดวิชาให๎แกํบุตรหลานตํอไป 
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3. ผู๎ท่ีสนใจลงทุนใช๎เป็นข๎อมูลในการศึกษาเพื่อเสริมทักษะ ได๎เรียนรู๎และเลือกรูปแบบ 
เลือกแบรนด์ท่ีสนใจลงทุนได๎ชัดเจนมากขึ้น เชํน ธุรกิจการศึกษาท่ีมีแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ
เลือกผู๎ประกอบการท่ีมีศักยภาพได๎งํายย่ิงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุํมตัวอยํางในจังหวัดนครศรีธรรมราชเทํานั้น และ
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งไมํได๎รับผลกระทบจากการวํางงาน ในการวิจัย
ครั้งตํอไป จึงควรขยายพื้นท่ีและกลุํมตัวอยํางอื่น ๆ ท่ีจะศึกษาให๎เพิ่มมากขึ้น เชํน กลุํมแรงงานท่ี
ได๎รับผลกระทบจากการวํางงาน กลุํมวัยท างานภาคเอกชน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ และน าผลการวิจัยท่ีได๎ไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป 

2. การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งใช๎วิธีการในการ
สํงแบบสอบถามทางออนไลน์เพียงชํองทางเดียว จึงไมํได๎ตอบข๎อซักถามของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ดังนั้น ส าหรับผู๎ท่ีสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจัยในหัวข๎อท่ีเกี่ยวข๎องกับวิจัยเรื่องนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัย
เจาะลึกในเชิงคุณภาพ (qualitative study) ถึงมูลเหตุท่ีมีอิทธิพล หรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให๎เกิดการ
ค๎นพบปัจจัยใหมํ ๆ ท่ีอาจสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการซ้ าโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครอง
นักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 

เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตเชํนการแพรํระบาดของโควิด-19 ขึ้น การก าหนดกลยุทธ์
การตลาดจึงต๎องปรับตัวให๎ตอบสนองกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาวางแผนใน 3 ระยะ 
ได๎แกํ ระยะท่ี 1 รับมือกับปัญหาในปัจจุบัน ต๎องวิเคราะห์สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกท่ี
ธุรกิจก าลังเผชิญ จากนั้นประเมินจุดแข็งรํวมกับอุปสรรค ประเมินจุดอํอนรํวมกับอุปสรรค และ
เลือกใช๎กลยุทธ์การตลาดเชิงรับ ระยะท่ี 2 ระยะปรับตัว โดยปรับโมเดลธุรกิจเป็นรูปแบบตําง ๆ อาทิ 
ร๎านขายสินค๎าหรือบริการ ร๎านค๎าออนไลน์ แฟรนไชส์ ฟรีเมียม การสมัครสมาชิก และสตาร์ทอัพ 
จากการประเมินพบวําโมเดลการสมัครสมาชิกเป็นโมเดลท่ีนําสนใจมากในภาวะวิกฤตเชํนปัจจุบัน 
และระยะท่ี 3 เตรียมเผชิญหน๎ากับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในอนาคต โดยปฏิรูปโมเดลธุรกิจให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมและพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ภาวะวิกฤต, โมเดลธุรกิจ  

 

ABSTRACT  
 

With inevitable crisis situation has emerged such as the current diffusion of 
COVID-19 epidemic, the crafting for any marketing strategies requires to adapt them 
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to the changed context of their risks. Three distinctive phases of the marketing 
strategy planning are proposed from this research study in responding to this risk 
context. These three identified phases are labelled as “CAP” Coping with the 
situation, Adapting to the efficient marketing strategy model, and Preparing for the 
future challenge.  Phase I, coping with the situation involves with the current internal 
and external situational analysis. Two pairs of the situation, strength with opportunity 
and weakness with threat, is carefully considered. The adaptive marketing strategy 
framework is initially chosen in this phase. Phase II, adapting to the efficient marketing 
strategy model is emerged. The various business models are chosen to study in 
this research, including the traditional store, online shop, franchising business, 
“Freemium” concept, membership model, and startup business. However, the 
empirical result from this research reveals that the membership model is the most 
significantly interesting to adopt as the efficient marketing strategy during the current 
crisis situation. Finally, Phase III, preparing for the future challenge means that firms 
are required to align their models with the fluctuated business surroundings as well 
as the volatile consumer behavior. 

 
Keywords: Marketing Strategy, Crisis Situation, Business Model 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) เริ่มต๎นขึ้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบผู๎ติดเชื้อครั้งแรกท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน และได๎แพรํกระจายเข๎าสูํ
ประเทศไทยเมื่อปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 การแพรํระบาดได๎ขยายวงกว๎างท่ัวประเทศและ
สํงผลกระทบตํอธุรกิจสํวนใหญํซึ่งไมํสามารถด าเนินกิจการได๎ เชํน ภาวะปกติ จนกระท่ังผู๎ประกอบการ
บางรายต๎องตัดสินใจปดิกิจการชั่วคราวหรือถาวรไปเลยก็มี กํอให๎เกิดความเสียหายตํอระบบเศรษฐกิจ
อยํางมาก ผู๎เขียนมีแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก  
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ท่ียากตํอการประเมินอนาคต จึงขอน าเสนอบทความเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการ
เผชิญหน๎าความเสี่ยงภายใต๎ภาวะวิกฤต 

 

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเผชิญหน้าความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต 
 

 ในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ ขอแยกพิจารณาเป็น 3 ระยะ ประกอบด๎วย 
1. ระยะรับมือกับปัญหาในภาวะวิกฤต 
2. ระยะปรับตัว 
3. ระยะเตรียมเผชิญหน๎ากับสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต 

 
ระยะที่ 1 การรับมือกับปญัหาในภาวะวิกฤต 
 เร่ิมจากการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีธุรกิจก าลังเผชิญอยูํ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและภายใน 
โดยใช๎ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ประกอบการทราบ
ท้ังจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก 
ดังนี้ 
 S คือ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข๎อได๎เปรียบของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน 
ซึ่งทราบได๎จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในของธุรกิจ ได๎แกํ จุดแข็งของธุรกิจในเรื่ อง
ทรัพยากรด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านการเงิน เทคโนโลยี วัตถุดิบ บุคลากร และการจัดการ เป็นต๎น 

W คือ Weaknesses หมายถึง จุดอํอนหรือข๎อเสียเปรียบของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูํแขํงขัน ซึ่งทราบได๎จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในของธุรกิจเชํนกัน เป็นการวิเคราะห์  
ในมุมท่ีตรงกันข๎ามกับจุดแข็ง จากทรัพยากรด๎านตําง ๆ ของธุรกิจ 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอํอนนี้ มีข๎อสังเกตท่ีพึงต๎องระวังคือ ธุรกิจต๎องวิเคราะห์จาก
สภาพความเป็นจริง อาจต๎องยอมรับในจุดอํอนท่ีมีมาก และจุดแข็งท่ีมีน๎อย เพราะหากเป็นการ
วิเคราะห์ท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จะสํงผลตํอการก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีไมํมีศักยภาพ
ท่ีดีพอ 
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O คือ Opportunities หมายถึง โอกาสท่ีเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนให๎ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ ซึ่งทราบได๎จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก ท้ังด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ธรรมชาติ ตลอดจนการเมืองและกฎหมาย 

T คือ Threats หมายถึง อุปสรรค ท่ีเป็นข๎อจ ากัดหรือภัยคุกคามตํอการด าเนินการของ
ธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได๎ ซึ่งทราบได๎จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก
เชํนเดียวกับโอกาส หากแตํเป็นการวิเคราะห์ในมุมตรงกันข๎าม 

การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ก็มีข๎อสังเกตท่ีธุรกิจต๎องพึงระวังในลักษณะของการ
วิเคราะห์ท่ีครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวข๎อง และความรวดเร็วในการวิเคราะห์ เนื่องจากปัจจัย
แวดล๎อมภายนอกเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา และเป็นปัจจัยท่ีนอกเหนือการควบคุมของธุรกิจ 
ธุรกิจจึงต๎องติดตามและปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

จากการวิเคราะห์ SWOT แล๎วก็จะพบวํา สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็น
อุปสรรคซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป แตํก็อาจเป็นโอกาสส าหรับบางธุรกิจได๎
เชํนกัน ส าหรับเนื้อหาในบทความนี้จะพิจารณาเฉพาะในมุมของอุปสรรค เพราะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
กับธุรกิจสํวนใหญํ โดยธุรกิจจะได๎น าอุปสรรคดังกลําวมาวิเคราะห์รํวมกับจุดแข็งและจุดอํอน  
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้  

1. สถานการณ์จุดแข็งรํวมกับอุปสรรค ธุรกิจควรให๎ความสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การขยาย
ขอบขํายการด าเนินงานของธุรกิจ (diversification strategy) ดังเชํนตัวอยํางของ “ดุสิตธานีกรุ๏ป” 
(ลงทุนแมน, 2020) ซึ่งได๎เริ่มปรับโครงสร๎างธุรกิจให๎มีความหลากหลายขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2559 และ
มีการปรับตัวครั้งใหญํ โดยรํวมลงทุนกับ เช็นทรัลพัฒนา เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน 
(mixed-use) ในชื่อโครงการ “Dusit Central Park” ซึ่งใช๎พื้นท่ีท่ีตั้งโรงแรมดุสิตธานีเดิม กรุงเทพ 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 และจะกํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2566 สํวนห๎องอาหารท่ีอยูํในโรงแรมดุสิตธานีเดิมนั้น 
ก็ย๎ายไปเปิดเป็นร๎านอาหาร “บ๎านดุสิตธานี” ในซอยศาลาแดง ใกล๎กับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 
และนอกจากโครงการ Dusit Central Park แล๎ว “ดุสิตธานีกรุ๏ป” ยังได๎ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมและการศึกษา เพื่อการกระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะภาวะวิกฤตจาก 
COVID-19 ดังตัวอยํางเชํน 

1.1 บริษัทดุสิตฟู้ดส์ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจอาหาร 
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1.2 บริษัทดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริการรูปแบบตําง ๆ เชํน 
การจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี (dusit event) การให๎บริการท าความสะอาดและ/หรือซํอมแซม (dusit 
on demand) 

1.3 บริษัทเฟฟสเตย์ (favstay) บริษัท Startup ซึ่งด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มจัดหาท่ีพัก 
ในลักษณะ Sharing Economy ในญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

จากข๎อมูลของ “ดุสิตธานีกรุ๏ป” จะเห็นวําในปัจจุบันโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ได๎ขยาย
ธุรกิจครอบคลุมธุรกิจหลัก 5 ประเภท ประกอบด๎วย ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม ซึ่งล๎วนแตํเป็นกลยุทธ์ 
ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Related Diversification Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ในลักษณะของการใช๎จุดแข็งของทรัพยากรท่ีมีอยูํตํอยอดเพื่อการกระจายความเสี่ยง 
เพ่ิมรายได๎ และลดต๎นทุนด๎วยการจัดสรรทรัพยากรอยํางเหมาะสม สํวนตัวอยํางผู๎ประกอบการท่ีใช๎
กลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจท่ีไมํมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (unrelated diversification 
strategy) ได๎แกํ กรณีของ “เถ๎าแกํน๎อย” ซึ่งท้ังผลิตภัณฑ์สาหรํายแปรรูปและร๎านเถ๎าแกํน๎อยแลนด์ 
ตํางได๎รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 จึงได๎หาทางเพิ่มรายได๎และกระจาย 
ความเสี่ยง ด๎วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ชานม “ฉุน ชุํย เฮอ (Chun Cui He)” หรือ “จัสท์ ดริ้งค์ 
(JUST DRING)” 

2. สถานการณ์จุดอํอนรํวมกับอุปสรรค ธุรกิจควรให๎ความสนใจกับกลยุทธ์การตลาดเชิงรับ 
(defensive marketing strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในลักษณะตั้งรับ เพื่อรักษาสํวนแบํงตลาด 
(market share) และก าไร เพื่อให๎ธุรกิจยังคงด าเนินการตํอไปภายใต๎ภาวะวิกฤต แตํหากอยูํไมํได๎ 
ก็อาจต๎องถึงขั้นถอนตัวออกจากตลาด เนื่องจากความอํอนแอของธุรกิจ 

การตลาดเชิงรับ ประกอบด๎วย 
1. Position Defense เป็นวิธีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกิดขึ้นกับธุรกิจโดยการเพิ่ม

สินค๎าและ/หรือบริการให๎มีความหลากหลายมากขึ้น ดังตัวอยํางกรณีเครื่องดื่มโคคาโคลํา ท่ีพยายาม
เพิ่มน้ าอัดลมหลากหลายสีมากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให๎ผู๎บริโภคเป้าหมาย หรืออาจใช๎วิธีการ
สร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relationship Management--CRM) เพื่อท าให๎กลุํม
ลูกค๎าเป้าหมายมีความผูกพันกับแบรนด์ของธุรกิจและให๎การสนับสนุนธุรกิจอยํางตํอเนื่อง 
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2. Flank Defense เป็นวิธีการป้องกันด๎านข๎าง ซึ่งหมายถึงด๎านท่ีอํอนแอหรือเป็นจุดอํอน
เพื่อไมํให๎คูํแขํงมาโจมตี ด๎วยการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าเพิ่มขึ้น หรือพยายามครอบครอง
พื้นท่ีจัดจ าหนํายให๎มากขึ้นท้ังทาง Online และ Offline 

3. Preemptive Defense เป็นวิธีการรุกกํอนด๎วยการวางแผนลํวงหน๎าในลักษณะท่ีคูํแขํง
อื่นยังไมํได๎ด าเนินการ  

4. Counteroffensive Defense เป็นวิธีการโต๎ตอบเมื่อถูกคูํแขํงขันโจมตี มักจะเป็น 
การโต๎กลับด๎วยการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือเน๎นกิจกรรมสํงเสริมการตลาด 

5. Mobile Defense เป็นวิธีการป้องกันแบบเคลื่อนท่ีซึ่งธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนต าแหนํง
การตลาด (market positioning) และกลยุทธ์การตลาด (market strategy) อยูํตลอดเวลา  
ด๎วยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนต าแหนํงตราสินค๎า เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย  
ท่ีหลากหลายขึ้น 

6. Contraction Defense เป็นวิธีการป้องกันแบบหดตัวหรือถอยแบบมีเชิง ด๎วยการสละ
พื้นท่ีท่ีธุรกิจคิดวําอํอนแอและไปตํอไมํไหว เพื่อน าทรัพยากรไปใช๎ประโยชน์ด๎านอ่ืนจะดีกวํา 

กลุํมกลยุทธ์ดังกลําวข๎างต๎นอาจจะเป็นวิธีการท่ีผู๎น าตลาดซึ่งมีสํวนแบํงการตลาดมากกวํา
คูํแขํงขันรายอื่นใช๎อยูํ หากแตํส าหรับผู๎ประกอบการรายยํอยก็สามารถประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์ผํานสํวนประสมทางการตลาด (4Ps) ได๎ดังนี้ 

1. Product ด๎วยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให๎สอดคล๎องกับกระแสพฤติกรรม
ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนไป 

2. Price ด๎วยการสร๎าง Story เพ่ือการปรับเปลี่ยนราคาให๎สูงขึ้น 
3. Place ด๎วยการเพ่ิมชํองทางการจัดจ าหนําย โดยเฉพาะในรูปแบบ Online 
4. Promotion ด๎วยกิจกรรมท่ีอยูํในกระแสความนิยมของสังคม โดยเฉพาะสังคมกลุํม

ผู๎บริโภคเป้าหมาย 
 

ระยะที่ 2 ระยะปรับตัว 
 เป็นระยะท่ีธุรกิจทราบแล๎ววําก าลังเผชิญหน๎ากับสถานการณ์แบบใดและมีลักษณะของ 
กลยุทธ์ท่ีธุรกิจสามารถพิจารณาน ามาปรับใช๎ได๎ แตํถ๎าต๎องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญํ ควรต๎องศึกษา
ในเรื่องโมเดลธุรกิจ (business model) กํอน ซึ่ง โมเดลธุรกิจ หมายถึง รูปแบบการท าธุรกิจท่ี
สามารถบอกให๎ทราบได๎วํากิจการมีวิธีการท าธุรกิจอยํางไรในการสร๎างรายได๎และก าไร ดังนั้น 
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ผู๎ประกอบการต๎องคิดโมเดลธุรกิจกํอนการเริ่มท าธุรกิจ หรือน าโมเดลธุรกิจมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจให๎ดีขึ้น ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นยํอมสํงผลให๎
ผู๎ประกอบการหลาย ๆ รายไมํอาจด าเนินธุรกิจตํอได๎ จึงมีความจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การท าธุรกิจให๎สอดคล๎องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ี
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมและโลก 
 เพื่อให๎ความเข๎าใจในเรื่องโมเดลธุรกิจชัดเจนมากขึ้น ขอเสนอตัวอยํางโมเดลธุรกิจท่ีนําสนใจ 
(Think about Wealth, 2020) ดังนี้ 

1. ร๎านขายสินค๎าหรือบริการ (brick-and-mortar) หมายถึง ร๎านค๎าแบบดั้งเดิมท่ีมีสถาน
ท่ีตั้ง มีการจัดเรียงสินค๎า มีพนักงานขาย และให๎ความส าคัญกับท าเลท่ีตั้ง อาจเปิดร๎านค๎าได๎หลาย
สาขา (มิได๎หมายถึง ร๎านอิฐและปูน) ซึ่งลูกค๎าของร๎านค๎าในลักษณะนี้ยังคงชอบท่ีจะได๎สัมผัส
ผลิตภัณฑ์กํอนตัดสินใจซื้อ โดยสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางกายภาพและได๎รับค าแนะน าจาก
ผู๎ขายอยํางชัดเจน ดังนั้น โมเดลธุรกิจร๎านขายสินค๎าหรือบริการ ก็คือ 

 
สินค๎า         ก าไร     ผลิตเอง 
 
 
บริการ          ก าไร        ขยายสาขา     

 
2. ร๎านค๎าออนไลน์ (online store) หมายถึง ร๎านค๎าท่ีมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจเชํนเดียวกับ

ร๎านขายสินค๎าหรือบริการ (brick-and-mortar) เพียงแตํขายผํานชํองทาง Online แทน โมเดล
ธุรกิจก็จะมีลักษณะเชํนเดียวกัน 

3. แฟรนไชส์ (franchise) หมายถึง รูปแบบการด าเนินธุรกิจอยํางเป็นระบบ ประกอบด๎วย 
3.1 เจ๎าของสิทธิ (franchisor) เป็นผู๎คิดค๎นวิธีการท าธุรกิจจนมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ 

และจะถํายทอดวิธีการท าธุรกิจทุกขั้นตอนอยํางครบถ๎วนและใกล๎ชิดให๎แกํผู๎อื่น 
3.2 ผู๎รับสิทธิ (franchisee) เป็นผู๎รับสิทธิในการประกอบธุรกิจตามระบบท่ีเจ๎าของสิทธิ

ก าหนดไว๎ โดยต๎องเสียคําธรรมเนียมเป็นคําตอบแทนเพ่ือการรับสิทธิ ท้ังคําธรรมเนียมแรกเข๎าและ
คําตอบแทนท่ีต๎องจํายอยํางตํอเนื่องตามสัดสํวนของผลการด าเนินการ ดังนั้น โมเดลธุรกิจของ 
Franchise คือ 

ขาย 
(มีหน๎าร๎าน) 

ขายสินค๎าอ่ืน 
เพ่ิมขยายสาขา 

ให๎บริการ 
(มีหน๎าร๎าน) 
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        ขาย Franchise    ขยายสาขา 

 
4. ฟรีเมียม (freemium) หมายถึง โมเดลธุรกิจท่ีใช๎กันอยํางแพรํหลายในลักษณะ Free+ 

Premium โดยผู๎ประกอบการจะน าเสนอสินค๎าหรือบริการขั้นพื้นฐานโดยให๎ใช๎ฟรี (free) หรือไมํมี
คําใช๎จํายในระยะแรก เพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าสนใจท่ีจะใช๎บริการตํอ หรือเพิ่มฟังก์ชั่น เชํน ต๎องการ  
ใช๎งานท่ีมากขึ้น ก็จะต๎องจํายคําบริการ (premium) สํวนใหญํจะเป็นโมเดลของธุรกิจออนไลน์และ
ดิจิทัล เชํน Google Workspace เป็นต๎น (ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2564) ดังนั้นโมเดลของธุรกิจ 
Freemium คือ 
 

     บริการฟรี       เพ่ิมจ านวนผู๎ใช๎บริการ 
 

5. การสมัครสมาชิก (subscription) หมายถึง โมเดลธุรกิจท่ีให๎ลูกค๎าสมัครเป็นสมาชิก
และจํายคําสมาชิกเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือรายปี เพื่อให๎ได๎ใช๎สินค๎าและบริการอยําง
ตํอเนื่องแทนการซื้อสินค๎าและบริการครั้งเดียว นับเป็นโมเดลธุรกิจท่ีนิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย  
ในกลุํมธุรกิจท้ังออนไลน์และออฟไลน์ โดยโมเดลของธุรกิจ Subscription คือ 

 
บอกรับสมาชิก 

 
 
 
 

6. สตาร์ทอัพ (startup) หมายถึง โมเดลธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นใหมํท่ีท าซ้ าได๎ (repeatable) 
โดยผู๎ใช๎บริการสามารถกลับมาใช๎บริการตํอไปเรื่อย ๆ และเติบโตแบบก๎าวกระโดด (scalable) 
โดยการขยายฐานลูกค๎าและการเพิ่มบริการเพื่อสร๎างคุณคําในสายตาลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง โดยมี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology--IT) มาใช๎เป็นเครื่องมือหลักท่ีส าคัญยิ่ง
ในการท าให๎ธุรกิจเติบโตอยํางรวดเร็วและก๎าวกระโดด ดังนั้น จึงมักเป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความ

ผู๎ประกอบการสร๎างธุรกิจ 
ให๎มีชื่อเสียง 

ขายบริการที่มีคุณคําเพ่ิม 
มากกวําบริการที่ไมํมีคําใช๎จําย 

ให๎บริการ 
ตามเงื่อนไข 

เก็บข๎อมูลลูกค๎าเพื่อ 
การตอบสนองที่เพ่ิมขึ้น 

พัฒนารูปแบบ 
การให๎บริการ 

เพ่ิมจ านวนสมาชิก 
และคําสมาชิก 
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ต๎องการในการใช๎ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน โมเดลธุรกิจนี้เริ่มจากการค๎นหาแนวคิด ( Idea) เพื่อ
การแก๎ปัญหาในการใช๎ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งต๎องเป็นแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์ 
และก็น าแนวคิดดังกลําวเสนอตํอนักลงทุนท่ีสนใจ และเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้น ธุรกิจด าเนินการได๎ 
ก็มักจะเติบโตแบบก๎าวกระโดด สามารถสร๎างรายได๎จ านวนมาก ยกตัวอยํางเชํน Facebook ท่ีมี
การพัฒนาแนวคิดใหมํอยํางตํอเนื่อง และเติบโตแบบก๎าวกระโดดอยํางมากและรวดเร็ว โดยโมเดล
ของธุรกิจ Startup คือ 

 
 รํวมลงทุน         Big data 

 
โมเดลธุรกิจมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู๎เขียนขอน าเสนอเพียงโมเดลท่ีปรากฎในบทความนี้ 

เพ่ือแสดงให๎เห็นภาพของโมเดลธุรกิจได๎ชัดเจนและงํายตํอความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะโมเดลธุรกิจ 
อีกท้ังจะได๎น าโมเดลธุรกิจท่ีคิดวํามีศักยภาพตํอการก๎าวผํานภาวะ COVID-19 โดยจะขยายความ
ในรายละเอียด พร๎อมตัวอยํางประกอบ เพื่อเป็นแนวคิดส าหรับผู๎สนใจ ซึ่งโมเดลธุรกิจท่ีอยาก
กลําวถึงในบทความนี้ คือ โมเดลการสมัครสมาชิก (subscription model) 
 โมเดลการสมัครสมาชิก (subscription model) (ลงทุนแมน, 2019) เป็นรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจท่ีได๎รับความนิยมอยํางมากในปัจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากเทคโนโลยีได๎รับการพัฒนาอยําง
รวดเร็วเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีก๎าวเข๎าสูํยุคดิจิทัล สํงผลให๎การสมัครสมาชิก 
(subscription) ในอดีตท่ีหมายถึงการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษตําง ๆ จากร๎านค๎าท่ีจ าหนําย
สินค๎าหรือให๎บริการ โดยเฉพาะสํวนลดด๎านราคา แตํส าหรับโมเดล Subscription ในทุกวันนี้ มิได๎
หมายถึงการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ แตํเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อท่ีจะได๎รับสินค๎าหรือบริการ
อยํางตํอเนื่อง โดยช าระคําสมาชิกเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี และหากชํวงเวลาใดท่ีขาด
การช าระคําสมาชิก ก็จะไมํได๎รับสินค๎าหรือบริการอีกตํอไป ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล๎อง
กับโลกดิจิทัลแล๎ว ยังเหมาะสมกับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยเฉพาะคนรุํนใหมํท่ีชื่นชอบความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และลดภาระจากการบริโภค  
ในชีวิตประจ าวันให๎น๎อยท่ีสุด จึงเป็นเหตุให๎ธุรกิจแบบ Subscription อยูํในกระแสนิยมและเติบโต
อยํางรวดเร็ว  
 
 

แนวคิด  
(Idea) 

ขยายฐานลูกค๎า 
พัฒนาบริการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
449 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

Subscription Model มี 3 รูปแบบด๎วยกัน ดังนี้ (บริษัท เอสบีซีเอส จ ากัด, 2564) 
Replenishment ชํวยให๎ผู๎บริ โภคสามารถสั่ งซื้อสินค๎าท่ีใช๎อยูํแล๎วเป็นประจ าโดย 

ไมํจ าเป็นต๎องออกไปซื้อสินค๎านั้น ๆ นอกบ๎าน สินค๎าท่ีใช๎เป็นประจ า เชํน เมล็ดกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดตําง ๆ 

Box/Curation เป็นความพยายามท่ีจะสร๎างความประหลาดใจและความสุขด๎วยการมอบ
สิ่งของใหมํหรือประสบการณ์ท่ีเป็นสํวนตัวสูงในหมวดหมูํตําง  ๆ ยกตัวอยํางเชํน กลํองสุํม 
(Surprise Box) 

Access ท าให๎สมาชิกได๎เข๎าถึงสิทธิพิเศษตําง ๆ เพื่อได๎รับราคาท่ีต่ ากวํา หรือสิทธิพิเศษ
เฉพาะสมาชิกโดยเฉพาะ ในหมวดเคร่ืองแตํงกายและอาหาร 

ปัจจุบันมีการน า Subscription Model ไปใช๎เพื่อการด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท 
ดังนี้ 

1. การให๎บริการผํานแพลตฟอร์มออนไลน์ ได๎แกํ 
1.1 Netflix เป็นบริการสตรีมมิ่งท่ีให๎บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ท้ังรายการ

โทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์ สารคดี และความบันเทิงอีกมากมายโดยไมํจ ากัด มีรูปแบบท่ีต๎องสมัคร
เป็นสมาชิก โดยสมาชิกสามารถรับชมความบันเทิงในอุปกรณ์ท่ีเชื่อมตํอกับอินเทอร์เน็ตโดยไมํมี
โฆษณาคั่น หรือจะดาวน์โหลดความบันเทิงในอุปกรณ์ IOS หรือ Android โดยไมํต๎องเชื่อมตํอกับ
อินเทอร์เน็ตก็ได๎ 

1.2 Adobe เป็นแบรนด์ของบริษัทท่ีให๎บริการและจ าหนําย Software ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ โดยเน๎นการใช๎งานเพื่อการออกแบบกราฟิก โปรแกรมท่ีรู๎จักกันแพรํหลาย เชํน 
Photoshop, Acrobat และ Illustrator เป็นต๎น ในอดีตลูกค๎าจะซื้อโปรแกรมเหลํานี้ด๎วยการ
จํายเงินเพียงครั้งเดียวและจะได๎รับ Serial Number เพื่อการใช๎งานโปรแกรมดังกลําว แตํปัจจุบัน 
บริษัท Adobe ได๎ปรับเปลี่ยนมาใช๎ Subscription Model ซึ่งผู๎ใช๎งานต๎องสมัครสมาชิกและช าระ
คําบริการเป็นรายเดือน 

2. ธุรกิจกาแฟ 
เนสกาแฟ ได๎น า Subscription Model มาใช๎ โดยลูกค๎าสามารถรับเครื่องชงกาแฟไป

ใช๎ได๎ฟรีเพียงแคํสมัครสมาชิกและสั่งซื้อแคปซูลกาแฟจากเนสกาแฟเป็นรายเดือน (สัญญา 12 เดือน) 
เริ่มต๎นท่ีราคาเดือนละ 948 บาท สํงผลให๎เนสกาแฟรักษาลูกค๎าไว๎ได๎ในระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให๎
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ลูกค๎าสั่ งกาแฟแคปซูล ซึ่ งใช๎ ได๎ เฉพาะกับเครื่องชงกาแฟท่ีมอบให๎ตามท่ีบริษัทก าหนด  
เป็นแนวคิดในการป้องกันลูกค๎าดื่มกาแฟแบรนด์อื่น 

3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
IKEA ผู๎ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได๎ท า Subscription Model มาใช๎ เพื่อตอบสนองความ 

ต๎องการของลูกค๎าท่ีอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ แตํด๎วยราคาและอายุการใช๎งานของเฟอร์นิเจอร์ รวมท้ัง
ภาระในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์เกํา ท าให๎เกิดข๎อจ ากัดในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหมํ IKEA เสนอให๎
ลูกค๎าสมัครสมาชิกและสามารถเปล่ียนเฟอร์นิเจอร์ใหมํได๎บํอยขึ้น สะดวกขึ้น และรวดเร็วขึ้น ตาม
เงื่อนไขท่ีได๎ตกลงกันไว๎ อีกท้ัง IKEA สามารถยืดอายุการใช๎งานของเฟอร์นิเจอร์ตนเองจากลูกค๎าผู๎ใช๎
รายเดิมโดยน ามาตกแตํงใหมํและน าเสนอให๎ลูกค๎ารายใหมํได๎ 

4. ธุรกิจรถยนต์ 
โตโยต๎าได๎เปิดตัวบริษัท Kinto เพื่อให๎บริการเชําใช๎รถยนต์ ในรูปแบบ Subscription Model 

(Brand inside, 2019) โดยแยกแพ็คเกจออกเป็น 2 แบบ คือ 
4.1 Kinto One เหมาะส าหรับผู๎ใช๎งานท่ัวไป ผู๎สมัครสมาชิกสามารถเลือกรถยนต์ได๎  

1 ใน 5 รุํน (Prius, Corolla Sport, Crown, Alphard และ Vellfire) มีคําใช๎จํายประมาณ 
13,000-28,000 บาทตํอเดือน  

4.2 Kinto Select เหมาะกับผู๎บริหาร ผู๎สมัครสมาชิกสามารถเลือกรถยนต์แบรนด์ Lexus 
ได๎ 1 ใน 6 รุํน (ES300h, IS300h, RC300h, UX250h, RX450h และ NX300h) โดยมีคําใชจ๎ําย
ประมาณ 51,000 บาทตํอเดือน 

จากตัวอยํางจะเห็นได๎ชัดเจนวําธุรกิจท่ีใช๎ Subscription Model จะได๎รับประโยชน์ในเรื่อง 
รายได๎ประจ าท่ีเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง (recurring revenue) เป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งคํอนข๎าง
แนํนอนและมั่นคง และยังท าให๎ผู๎ประกอบการเข๎าถึงลูกค๎าได๎โดยตรง ไมํต๎องผํานคนกลางทาง
การตลาด สํงผลให๎เกิดการประหยัดคําใช๎จํายและเข๎าถึงความต๎องการท่ีแท๎จริงของลูกค๎า อีกท้ัง
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค๎าจากการใช๎สินค๎าและบริการอยํางตํอเนื่อง 
ท าให๎ธุรกิจได๎ข๎อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให๎ตรงใจลูกค๎าได๎ดียิ่งขี้น 

การน าเสนอโมเดลธุรกิจข๎างต๎นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ไขปัญหา
ของธุรกิจท่ีเผชิญหน๎ากับภาวะวิกฤต และไมํอาจเดินหน๎าตํอด๎วยรูปแบบธุรกิจในลักษณะเดิม 
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ระยะที่ 3 เตรียมเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
จากการท่ีมนุษย์ต๎องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สํงผลให๎ต๎องตระหนักถึง

การด าเนินชีวิตในยุค Next Normal ที่มุํงเน๎นเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
ผู๎ประกอบการจึงต๎องพัฒนากลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด (4Ps) ไปในทิศทางของการเพิ่มคุณคํา
ในสิ่งท่ีน าเสนอตํอลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความยั่งยืนของรายได๎ ด๎วยการปฏิรูปโมเดลทาง
ธุรกิจให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ดังนี้ 

Product: พัฒนาผลิตภัณฑ์ (สินค๎า/บริการ) อยํางตํอเนื่อง โดยตระหนักถึงพฤติกรรม
ผู๎บริโภค ความต๎องการตามกระแสสังคม และคุณคําท่ีสะท๎อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

Price: ก าหนดราคาท่ีสะท๎อนคุณคําของสินค๎าและบริการอยํางชัดเจนและเหมาะสม 
Place: วางแผนชํองทางการจ าหนํายรูปแบบ D2C (Direct to Consumer) โดยไมํผําน

คนกลางและต๎องเป็นชํองทางจ าหนํายในลักษณะ Omni Channel เพื่อให๎ลูกค๎าได๎ซื้อสินค๎าและ
บริการด๎วยประสบการณ์แบบไร๎รอยตํอ 

Promotion: มุํงเน๎นกิจกรรมท่ีสร๎างประสบการณ์แปลกใหมํ ตื่นตาตื่นใจ เชํน กลํองสุํม 
การสํงเสริมการขายเฉพาะวันท่ีตรงกับเลขเดือน การช็อปปิ้งแบบตัวตํอตัว (one-to one) ของ 
แบรนด์ระดับสูง ซึ่งล๎วนต๎องเป็นกิจกรรมท่ีสะท๎อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให๎อยูํในใจของผู๎บริโภค
อยํางยั่งยืน 

 
กรณีศึกษา: บริษัทโกลเดน้ โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด  

ผู๎บริหารระดับสูงของบริษัท โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ระบุวําภาพรวมปัจจุบัน
ของตลาดโดนัทนั้น สร๎างความท๎าทายให๎ผู๎ประกอบการเป็นอยํางมาก หากพิจารณาอยํางผิวเผิน 
อาจเป็นสิ่งท่ีผู๎บริโภคสามารถเลือกบริโภคในปริมาณท่ีลดลงได๎ แตํตัวเลขผลประกอบการภาพรวม
ถ๎าเทียบกับปีท่ีแล๎ว ถือวําสูงกวําท่ีประมาณการไว๎ โดยภาพรวม บริษัทฯ ยังมีก าไรเติบโตประมาณ 
30-35% ท้ังนี้ บริษัทมีกลยุทธ์หลักส าคัญ 3 แกํนหลัก ท่ีวางแผนให๎ยอดขายเติบโตสวนทางกับ
ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น (พรพรรณ ปัญญาภิรมย์, 2564) 

แกํนแรก คือ Management: Down to Earth ตัวสินค๎าแข็งแรงเป็นเรื่องของหน๎าบ๎านท่ี
กลุํมเป้าหมายรับรู๎ แตํอีกสํวนท่ีท างานอยํางหนัก และให๎ความส าคัญท่ีไมํแตกตํางกัน  ก็คือ  
การบริหารงานภายใน ซึ่งผู๎บริหารระดับสูงจะเข๎าไปพูดคุยกับทีมงานหลังบ๎านด๎วยตัวเอง เพื่อรํวมกัน
ประเมินความเป็นไปและสถานการณ์จริงท่ีต๎องเผชิญ จากนั้นจึงน าข๎อมูลมาวางหมากเส๎นทาง 
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การตลาดตํอไปได๎ รวมถึงการเข๎าใจความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎เสียท่ีเกี่ยวข๎องในทุกภาคสํวน ดังนั้น 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้น จึงสามารถเจรจากันโดยตรง เพื่อให๎ทุกฝ่ายได๎ผลประโยชน์สูงสุดรํวมกัน 
เพราะการสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังกับลูกค๎าภายนอกบ๎านและลูกค๎าภายในก็ส าคัญไมํตํางกัน หากเรา
อยูํในใจลูกค๎าภายในได๎ ผนึกก าลังกันก็จะโยงลูกค๎ากลุํมเป้าหมายภายนอกบ๎านด๎วยเชํนกัน 

แกํนท่ี 2 คือ Overview: Flexibility is the Key เมื่อเข๎าใจการบริหารงานอยํางตรงจุดแล๎ว 
อีกสิ่งท่ีไมํสามารถละสายตาได๎ ก็คือ กระแสของตลาดท่ีมีขึ้น-ลง, เข๎า-ออก อยูํตลอดเวลา ท าให๎ค าตอบ
ของแกํนสุดท๎ายเป็นการมองภาพกว๎างให๎ออก และพร๎อมจะปรับเปลี่ยน “ให๎ทัน” ตามสถานการณ์
ตรงหน๎า ท้ังนี้ เพราะบางครั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการตลาดอาจไมํทันตํอการหมุนผํานของ
กระแสอันรวดเร็วและรุนแรงในยุคนี้ เห็นได๎จากสถานการณ์โควิด -19 บริษัทมีการเติบโตอยําง
ตํอเนื่อง ท้ังยังสามารถขยายสาขาใหมํในปีนี้ได๎มากกวํา 20 สาขา และมียอดขายด๎านการจัดสํง 
(delivery) เติบโตเพิ่มขึ้นกวํา 3,000% “หู ตาต๎องไว อะไรท่ีไมํเข๎าใจ ต๎องเปิดใจรับฟังให๎ทันการณ์” 

แกํนสุดท๎าย คือ Power Question: What's next ? ความเชื่อท่ีวํา การตั้งค าถามท่ีดี จะสํงผล
ตํอการเติบโตแบบก๎าวกระโดด เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 ท่ีผันผวนหนัก ต๎องคิดให๎รอบด๎านวํา ปีถัดไป 
จะใช๎กลยุทธ์ใดส าหรับสู๎กับมรสุม จากการลงส ารวจพื้นท่ีตลาดด๎วยตัวเอง ท าให๎เห็นชํองวํางของตลาด
ใหม ํๆ และจากกลยุทธ์การบริหารภาพรวม ท าให๎ตัดสินใจขยายสาขาสวนทางกับแบรนด์อื่น ๆ ถือเป็น
การตัดสินใจท่ีสร๎างความแปลกใจให๎กับตลาดได๎ไมํน๎อย เมื่อพิจารณาถึงสภาวะที่ไมํแนํนอน 
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คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ร้านกาแฟ Class Café  
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 

The Service Quality Affecting the Brand Equity of Consumers of  
Class Café in Nakhon Ratchasima Province 

   
กมลชนก จิระสุโข1 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดันครราชสมีา 
Kamonchanok Jirasukho Email: 6324101408@rumail.ru.ac.th1 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café (2) คุณภาพการบริการร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมา (3) คุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
(4) เปรียบเทียบระดับคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล และ (5) คุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class 
Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎บริโภคท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class 
Café ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 385 ราย ค านวณจากสูตร ของ Cochran (1969) เครื่องมือท่ีใช๎
ในการเก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย  
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบหาคําความแตกตํางคําที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว Scheffe’s และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวํา ผ๎ูบริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 30-39 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท 
การวิเคราะห์การรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
พบวํา ผู๎บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให๎ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณภาพการบริการโดยรวมอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด โดยให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
สูงท่ีสุด การวิเคราะห์ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา พบวํา ผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให๎ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
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โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าด๎านเอกลักษณ์ของตราสินค๎า  
สูงท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน และรายได๎เฉลี่ย 
ตํอเดือนท่ีตํางกัน มีระดับการรับรูตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวํา คุณภาพการบริการ
สํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา มี 3 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจในการบริการ ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า และด๎านการใสํใจ
ลูกค๎า อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, คุณคําตราสินค๎า 

 

ABSTRACT  
 

The objectives of this research were to study personal factors of consumers in 
Nakhon Ratchasima province for using services from Class Café, To examine the Service 
quality of Class Café from consumers in Nakhon Ratchasima province, To investigate 
brand equity of Class Café among consumers in Nakhon Ratchasima province, To compare 
brand equity levels of consumers in Nakhon Ratchasima province, and To study 
the Service quality affecting brand equity of Class Café among consumers in Nakhon 
Ratchasima province. The population in this study were 385 consumers who chose 
to use Class Café service in Nakhon Ratchasima province. The sample size was 
calculated according to Cochran’s technique (Cochran, 1969). Questionnaire was 
applied as the research tool. The statistics used in the study consisted frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t test, One-way ANOVA, Scheffe’s and Multiple 
Regression Analysis.  

The results of the study found that the majority of consumers were female, 
age between 30-39 who graduated bachelor’s degree and work as government 
officers/state enterprise employees with average income range between 10,001-
20,000 baht. An analysis of perceptions on Service Quality of Class Café among 
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consumers in Nakhon Ratchasima province showed that the respondents rated 
the overall perceptions of Service Quality at the highest level. which the highest 
aspect was on tangibility of services. An analysis of perceptions on brand equity of 
Class Café among consumers in Nakhon Ratchasima province showed that the 
respondents rated the overall perceptions of brand equity at the high level. which 
the highest aspect was on brand Identity. The results of the hypothesis revealed 
that age, education level, current job, and average income showed difference in 
perceptions on the brand equity of Class Café with a significant statistical difference 
at .05. For the study of the Service Quality affecting the brand equity of Class Café 
among consumers in Nakhon Ratchasima province, it was found that there were 3 
aspects found from the study which were reliability, responsiveness, and care to 
the customers with a significant statistical difference at .05. 
 
Keywords: Service Quality, Brand Equity 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 กาแฟเป็นเครื่องดื่มท่ีได๎รับความนิยมแพรํหลายไปท่ัวโลก เพราะมีกลิ่นและรสชาติท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ท าให๎กาแฟได๎กลายเป็นเครื่องดื่มท่ีเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู๎บริโภค  
จากกระแสนิยมในการบริโภคกาแฟท าให๎ธุรกิจร๎านกาแฟในประเทศไทยได๎รับความนิยมมากยิ่งขึ้น 
และยงัสามารถท่ีจะเตบิโตได๎อีก เนื่องจากตัวเลขการบริโภคกาแฟปี พ.ศ. 2563 พบวํา อัตราการบริโภค
กาแฟสดของผู๎บริโภคชาวไทยยังคงต่ าเมื่อเทียบกับผู๎บริโภคจากท่ัวโลก โดยประเทศไทยมีอัตรา
การบริโภคกาแฟเฉลี่ยปีละ 300 แก๎ว/คน ขณะท่ีประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการบริโภคอยูํท่ี 400 แก๎ว/คน 
และประเทศในทวีปยุโรปมีอัตราการบริโภคอยูํท่ี 600แก๎ว/คน สะท๎อนให๎เห็นวําตลาดกาแฟใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะกาแฟสดมีโอกาสท่ีจะเติบโตได๎อีกมาก โดยคาดการณ์วําอุตสาหกรรมกาแฟ
ในประเทศไทยจะมีศักยภาพเติบโตถึงปีละ 10% (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) ประกอบกับคํานิยม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู๎บริโภคยุคใหมํ ท่ีมักใช๎ร๎านกาแฟเป็นสถานท่ีพบปะหารือสังสรรค์เพื่อนฝูง 
บางครั้งก็ใช๎เป็นสถานท่ีส าหรับท างานหรือเจรจาธุรกิจ โดยกลุํมของผู๎บริโภคท่ีเข๎ามาใช๎บริการ  
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ร๎านกาแฟมีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมท่ีเป็นสถานท่ีรวมตัวของกลุํมผู๎สูงอายุท่ีมานั่งดื่มกาแฟ
และอํานหนังสือพิมพ์ แตํปัจจุบันจะมีท้ังกลุํมนักธุรกิจ นักทํองเท่ียว คนวัยท างาน นักเรียน นักศึกษา
ท่ีนิยมเข๎ามาใช๎บริการร๎านกาแฟกันมากขึ้น ท าให๎ภาพรวมของธุรกิจร๎านกาแฟในประเทศไทยในชํวง
ระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผํานมา มีอัตราเติบโตอยํางรวดเร็ว สาเหตุมาจากธุรกิจร๎านกาแฟรายใหญํ ๆ 
จากตํางประเทศเข๎ามาลงทุนในธุรกิจนี้ สํงผลให๎เกิดคูํแขํงขันรายใหญํในธุรกิจกาแฟเป็นอยํางมาก 
(ธัญวรรณ จรัสสิริภักดี และคณะ, 2562) ธุรกิจร๎านกาแฟสดจะแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
ร๎านกาแฟสดท่ีมาจากตํางประเทศ เชํน สตาร์บัค โอปองแปง และกาแฟสดท่ีเป็นของคนไทย เชํน 
คาเฟ่อเมซอน แบล็คแคนยอน ทรูคอฟฟี่ เซาท์เทิร์นคอฟฟี่ อินทนิลคอฟฟี่ รวมถึงร๎านกาแฟสด  
ท่ีเปิดด าเนินการเป็นเจ๎าของเอง   
 ร๎านกาแฟ Class Café เป็นร๎านกาแฟแบรนด์ท๎องถิ่นเกรดพรีเมียมของคนโคราช ปัจจุบัน
มีท้ังหมด 14 สาขา ท้ังในจังหวัดนครราชสีมาและหัวเมืองใหญํของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก  
3 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดขอนแกํน จังหวัดอุดธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา
เป็นจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยูํหนาแนํนและมีผู๎บริโภคกาแฟหลากหลายกลุํม ท้ังนักเรียน นักศึกษา 
นักธุรกิจและพนักงาน อาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก การแขํงขันในอนาคตจึงมีแนวโน๎มรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ธุรกิจร๎านกาแฟมีคูํแขํงจ านวนมากท้ังรายใหญํและรายยํอย ผู๎ประกอบการจึงต๎องสร๎างมาตรฐานให๎กับ
สินค๎าและบริการท่ีจะสามารถการตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ผู๎ประกอบการร๎านกาแฟต๎องน ากลยุทธ์ตําง ๆ มาใช๎ในการรักษาลูกค๎าของตนเองไว๎ให๎ได๎ 
ด๎วยปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ เพื่อชํวยในการสร๎างความพึงพอใจ ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภค สร๎างความนําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ในการบริการ ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
(2555) ได๎วิจัยคุณภาพการบริการ พบวํา คุณภาพการบริการ ถือวําเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญส าหรับ
การแขํงขัน และยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีตํอ
การบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนาของผู๎ประกอบการทุกรายเพราะความจงรักภักดีเป็นสิ่งท่ีกํอให๎เกิด
การซื้อซ้ าในอนาคตได๎ โดยไมํหวั่นไหวตํอราคาของคูํแขํงท่ีถูกกวํา อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงจาก
การโฆษณาให๎ผู๎บริโภครายใหมํให๎เข๎ามาใช๎บริการ นอกจากการรักษาคุณภาพการให๎บริการท่ีดีแล๎วนั้น 
การค านึงถึงเร่ืองของการสร๎างคุณคําตราสินค๎าก็เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ผ๎ูประกอบการร๎านกาแฟควรท าให๎
ผู๎บริโภคมองเห็นวํา ตราสินค๎ามีคุณคํา สร๎างความชื่นชอบในตราสินค๎าแกํผู๎บริโภค การท่ีผู๎บริโภค
เห็นคุณคําตราสินค๎า ถือเป็นโอกาสในการสร๎างความมั่นคงให๎กับตราสินค๎านั้น ท้ังในแงํของยอดขาย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
458 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ท่ีเพิ่มขึ้น การบริหารต๎นทุนให๎ต่ าลง โอกาสในการท าก าไรท่ีมากขึ้น รวมถึงสามารถขยายตลาดของ
ตราสินค๎าให๎กว๎างขวางครอบคลุมกลุํมผู๎บริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น (รัตพล มนตเสรีวงศ์, 2558) 
 จากความส าคัญข๎างต๎น ผู๎วิจัยต๎องการท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคํา 
ตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตํอผู๎ประกอบการร๎านกาแฟ Class Café เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการก าหนด วางแผน 
และปรับปรุงกลยุทธ์คุณภาพการบริการให๎มีความเหมาะสมสามารถแขํงขันในตลาดท่ีมีการแขํงขัน
สูงได๎ตลอดจนผู๎ประกอบการรายใหมํท่ีมีความสนใจในธุรกิจร๎านกาแฟท่ีต๎องการรู๎ความต๎องการ
ของผู๎บริโภค สามารถน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจร๎านกาแฟได๎
อยํางเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ 
Class Café   
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 5. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
 

นิยามศัพท์ 
 

1. ปัจจัยสํวนบุคคล หมายถึง ลักษณะสํวนตัวของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎
บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
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เพศ หมายถึง เพศของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class 
Café ท่ีตอบแบบสอบถาม แบํงเป็นเพศชายและเพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class 
Café ท่ีตอบแบบสอบถาม ตั้งแตํปีท่ีเกิดจนถึงปัจจุบัน  

ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีตอบแบบสอบในในปัจจุบัน   

อาชีพ หมายถึง การท างานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได๎ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน หมายถึง ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานตํอเดือนของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café 

2. คุณภาพการบริการ หมายถึง ระดับความสามารถในการตอบสนองของผู๎บริโภคท่ีธุรกิจ
สํงมอบความประทับใจของการบริการเพื่อกํอให๎เกิดสัมพันธ์ท่ีดีกับผู๎บริโภค (Parasuraman, Zeithaml 
& Berry, 1990) ของร๎านกาแฟ Class Café ประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให๎เห็น  
ซึ่งผู๎มาใช๎บริการสามารถสัมผัสได๎ ได๎แกํ สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์มีความสะอาดเรียบร๎อย  
มีการจัดเตรียมท่ีนั่งและพนักงานเพียงพอส าหรับการให๎บริการ รวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ 
เชํน WI–FI, Co-Working Space, ปลั๊กไฟส าหรับชาร์ตอุปกรณ์ให๎แกํผู๎มาใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café 

2.2 ความนําเชื่อถือไว๎วางใจในการบริการ หมายถึง ความสามารถในการบริการให๎ตรง
กับความต๎องการของผู๎บริโภค พนักงานบริการได๎อยํางความถูกต๎อง เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ 
ความคลํองแคลํวในการให๎บริการ มีขั้นตอนการชงกาแฟที่ได๎มาตรฐานถูกสุขลักษณะและให๎รสชาติ
ท่ีสม่ าเสมอในทุก ๆ ครั้ง เพื่อท าให๎ผู๎บริโภคท่ีมาใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café เกิดความนําเชื่อถือ
และไว๎วางใจได๎ 

2.3 การตอบสนองตํอลูกค๎า หมายถึง ความพร๎อมและความเต็มใจท่ีจะให๎บริการ โดย
สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางทันทํวงที พนักงานมีความกระตือรือร๎น
ให๎บริการลูกค๎าทุกระดับอยํางเทําเทียมกัน ผู๎บริโภคสามารถเข๎ารับบริการได๎งํายและได๎รับความ
สะดวกจากการใช๎บริการของร๎านกาแฟ Class Café      

2.4 การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า หมายถึง ความสามารถในการสร๎างความเชื่อมั่นให๎เกิดขึ้น 
กับผู๎บริโภค พนักงานมีทักษะความรู๎ ความสามารถในการให๎บริการ มีการช าระเงินถูกต๎องและ
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รวดเร็ว ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคด๎วยความสุภาพนุํมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช๎การ
ติดตํอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและให๎ความมั่นใจวําผ๎ูบริโภคที่เลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café 
ได๎รับการบริการท่ีดีที่สุด 

2.5 การใสํใจลูกค๎า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสํของพนักงาน ร๎านกาแฟ 
Class Café ตามความต๎องการท่ีแตกตํางของผู๎บริโภคแตํละคน   

3. คุณคําตราสินค๎า หมายถึง คุณคําเพ่ิมของสินค๎าและบริการท่ีผู๎บริโภคมองเห็นวํามีคุณคํา 
เป็นตราท่ีผู๎บริโภคมีทัศนคติท่ีดีตํอคุณสมบัติของสินค๎าและชื่นชอบตราสินค๎านั้น คุณคําตราสินค๎า
ไมํสามารถจับต๎องได๎ ซึ่งเป็นคุณคําทางด๎านจิตใจและด๎านการเงินตํอธุรกิจ ซึ่งร๎านกาแฟ Class 
Café สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ได๎ ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (Keller, 1998) 

3.1 เอกลักษณ์ของตราสินค๎า หมายถึง ความโดดเดํนในการรับรู๎ หรือความตระหนัก
รู๎จักของผู๎บริโภค เป็นความสามารถในการนึกถึงและจดจ าผลิตภัณฑ์ และตราสินค๎าร๎านกาแฟ 
Class Café ได๎เป็นอยํางดี   

3.2 ความหมายของตราสินค๎า หมายถึง สิ่งตําง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับความทรงจ าเกี่ยวกับ
ร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความผูกพันและเชื่อมั่นในตราสินค๎า โดย
จะแบํงออกเป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านประสิทธิภาพ เป็นคุณลักษณะ คุณสมบัติพื้นฐานของสินค๎าท่ีใช๎
วัตถุดิบเมล็ดกาแฟคั่วบดระดับพรีเมียมและมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีความเอาใจใสํในการบริการ 
มีขั้นตอนการชงกาแฟท่ีพิถีพิถัน รวมถึงสไตล์การออกแบบ ราคาของสินค๎า และด๎านภาพลักษณ์ 
เป็นการสร๎างประสบการณ์ให๎กับผู๎บริโภคผํานองค์ประกอบตําง ๆ ท่ีนอกเหนือจากสินค๎าหรือ
บริการ เชํน รสนิยมของผู๎บริโภค เป็นต๎น  

3.3 การตอบสนองตํอตราสินค๎า หมายถึง สิ่งท่ีผู๎บริโภคตอบสนองตํอร๎านกาแฟ Class Café 
โดยจะแบํงออกเป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการตัดสิน เป็นการรับรู๎คุณภาพของสินค๎าท่ีได๎รับความ
นําเชื่อถือของสินค๎า การพิจารณาตามความเหมาะสมวําสินค๎าคุ๎มคํากับราคา มีความเหนือกวํา
ดีกวําตราสินค๎าอื่น และด๎านความรู๎สึก เป็นการท่ีผู๎บริโภครู๎สึกตํอตราสินค๎าในเชิงบวก วําตราสินค๎า
ให๎ความร๎ูสึกอบอุํน สนุกสนาน ตื่นเต๎น ปลอดภัย และได๎รับการยอมรับจากสังคม   

3.4 ความสัมพันธ์กับตราสินค๎า หมายถึง เสียงสะท๎อนกลับจากผู๎บริโภคที่มีตํอร๎านกาแฟ 
Class Café วําจะมีแนมโน๎มในการซื้อสินค๎าในอนาคต เกิดความจงรักภักดี ความผูกพันในตรา
สินค๎า มีเชื่อมโยงด๎านทัศนคติวําชอบหรือรักในตราสินค๎า และมีการเข๎ารํวมกิจกรรมหรือติดตาม
ขําวสารตําง ๆ ผําน Social Media 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คุณภาพการบริการ ได๎แกํ (1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (2) ความนําเชื่อถือไว๎วางใจ
ในการบริการ (3) การตอบสนองตํอลูกค๎า (4) การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า และ (5) การใสํใจลูกค๎า  
 คุณคําตราสินค๎า ได๎แกํ (1) เอกลักษณ์ของตราสินค๎า (2) ความหมายของตราสินค๎า  
(3) การตอบสนองตํอตราสินค๎า และ (4) ความสัมพันธ์กับตราสินค๎า  
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเรื่องการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) กลําววํา “คุณภาพการบริการท่ีผู๎บริโภครับรู๎” 

เกิดจากการท่ีลูกค๎ามักเปรียบเทียบระหวําง “บริการท่ีคาดหวัง” กับ “บริการท่ีรับรู๎” สิ่งเหลํานี้
เรียกวําประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ดังกลําวนี้เกิดขึ้นหลังจากผู๎บริโภคเข๎ารับบริการแล๎ว ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพการบริการดังกลําว สามารถพิจารณาได๎จากเกณฑ์ท่ีมีความส าคัญ 10 ด๎าน ดังตํอไปนี้ 

1. ความไว๎วางใจ 
2. ส่ิงท่ีสามารถจับต๎องได๎ 
3. การสนองตอบลูกค๎า 
4. ความนําเชื่อถือ 
5. ความมั่นคงปลอดภัย 
6. ความสะดวก 
7. การสื่อสาร 
8. การเข๎าใจลูกค๎าหรือผู๎รับริการ 
9. ความสามารถ 
10. ความสุภาพและความเป็นมิตร 
ในการวิจัยครั้งตํอมา Parasuraman และคณะ ได๎พบวํา จากเกณฑ์การประเมินท้ัง 10 

ประการข๎างต๎น มีระดับของความสัมพันธ์กันเองระหวํางตัวแปรคํอนข๎างสูง จึงปรับเกณฑ์ในการ
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ประเมินคุณภาพการบริการขึ้นใหมํ โดยยุบรวมเกณฑ์การประเมินอยํางกว๎างเหลือเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของการบริการ 5 ด๎าน ดังตํอไปนี้ 

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ    
2) ความนําเช่ือถือไว๎วางใจในการบริการ    
3) การตอบสนองตํอลูกค๎า  
4) การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า              
5) การใสํใจลูกค๎า 
กลําวโดยสรุป คือ คุณภาพการบริการถือเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีผู๎ให๎บริการต๎องให๎ความส าคัญ 

เพื่อให๎การบริการเป็นท่ีพึงพอใจของผู๎บริโภคเสมอ กลําวคือ จะต๎องมีการบริการท่ีดีท้ังองค์กร ซึ่ง
การบริการจะดีหรือไมํดีนั้น ขึ้นอยูํกับความคาดหวังของผู๎บริโภคด๎วย จากการศึกษาองค์ประกอบ
การวัดคุณภาพการให๎บริการของนักวิชาการดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎น าองค์ประกอบการวัดคุณภาพ
การให๎บริการจากแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) มาปรับใช๎เพื่อประเมิน
คุณภาพการบริการของร๎านกาแฟ Class Café เนื่องจากเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ประการ ได๎มีการ
ปรับปรุงใหมํ ซึ่งการปรับปรุงดังกลําวเกิดจากการท าวิจัยหลาย ๆ ครั้ง เกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีใช๎ในการประเมิน 
คุณภาพการบริการ ถือเป็นการบูรณาการท่ีท าให๎การวัดคุณภาพการบริการท่ีมีความชัดเจนและ
เป็นท่ียอมรับ จะเห็นได๎วํา เกณฑ์การประเมินนี้ได๎ถูกน าไปประยุกต์ใช๎ในการวัดคุณภาพการบริการ
อยํางกว๎างขวาง เพ่ือให๎องค์กรได๎ทราบถึงการรับรู๎คุณภาพการบริการในมุมมองของผู๎บริโภคและให๎
องค์กรน ามาใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให๎ตรงตามความต๎องการและความ
คาดหวังของผู๎บริโภคได๎ 

 
แนวคิดเรื่องแบบจ าลองคุณค่าตราสินค้าของ Keller 
 Keller (1998) ได๎เสนอแนวคิดและแบบจ าลองคุณคําตราสินค๎า (Customer-Based Brand 
Equity--CBBE Model) ซึ่งประกอบด๎วยองค์ประกอบหลัก 4 ด๎าน ได๎แกํ 

1. เอกลักษณ์ของตราสินค๎าหรือ คือ ความเดํนของตราสินค๎า ซึ่งมีความหมายเดียวกับ
ความตระหนักรู๎จักในแบรนด์นั้น หรือก็คือ การท่ีลูกค๎าร๎ูจักและจดจ าแบรนด์นั้นได๎ 

2. ความหมายของตราสินค๎า ประกอบด๎วย 2 ตัวประกอบยํอย ได๎แก ํ
2.1 ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถของสินค๎าหรือบริการท่ีจะตอบสนองความต๎องการ

ของผู๎บริโภค ซึ่งประกอบด๎วย สํวนประกอบพื้นฐานของสินค๎า ความสม่ าเสมอ ความทนทาน หรือ
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ความสามารถในการให๎บริการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเอาใจใสํของการบริการ สไตล์
และการออกแบบ และราคา โดยองค์ประกอบของตราสินค๎าด๎านนี้จะเกี่ยวข๎องกับตัวสินค๎าหรือ
บริการ  

2.2 ภาพลักษณ์ คือ ความสามารถของตราสินค๎าท่ีจะตอบสนองความต๎องการด๎านสังคม
และจิตวิทยา ซึ่งเป็นการสร๎างประสบการณ์ให๎กับผู๎บริโภคผํานองค์ประกอบของตราสินค๎าด๎านตําง ๆ  
ท่ีนอกเหนือจากสินค๎าหรือบริการ 

3. การตอบสนองตํอตราสินค๎า ประกอบด๎วย 2 ตัวประกอบยํอย ได๎แกํ  
3.1 การตัดสินใจ คือ การประเมินคุณคําของแบรนด์ในเชิงคุณภาพการใช๎งาน เป็นประโยชน์

ด๎านการใช๎สอยของแบรนด์นั้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากประสิทธิภาพ หรือภาพลักษณ์ท่ีเป็นมุมมอง
จากลูกค๎าวําแบรนด์สร๎างคุณคําอะไรให๎กับตนเองได๎บ๎าง  

 ความรู๎สึก คือ ผลลัพธ์มาจากประสิทธิภาพหรือภาพลักษณ์ เชํนกัน หากแตํเป็น
การท่ีลูกค๎าประเมินคุณคําหรือประโยชน์ของตราสินค๎าในเชิงอารมณ์และสัญลักษณ์ โดยท้ังการ
ตัดสินใจและความรู๎สึกนั้น จะต๎องมีคุณภาพ มีความนําเช่ือถือ ตรงกับความต๎องการ และเหนือกวํา
คูํแขํง  

3.2 ความสัมพันธ์กับตราสินค๎า คือ เสียงสะท๎อนกลับจากลูกค๎า ซึ่งหมายถึง การตอบสนอง
ของลูกค๎า เชํน แนวโน๎มการซื้อในอนาคต ความจงรักภักดี และความผูกพันในแบรนด์ 
 กลําวโดยสรุป คือ จากการศึกษาองค์ประกอบการวัดคุณคําตราสินค๎าของนักวิชาการดังกลําว
ข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎น าองค์ประกอบการวัดคุณคําตราสินค๎าจากแนวคิด Keller (1998) มาปรับใช๎เพื่อ
ประเมินคุณภาพการบริการของร๎านกาแฟ Class Café เนื่องจากเกณฑ์การประเมินท้ัง 4 ด๎าน 
เป็นแนวคิด Customer-based Brand Equity ท่ีเป็นแนวทางในการสร๎างและวัดคุณคําตราสินค๎า
จากมุมมองของผู๎บริโภค และเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
 1. ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีมีปัจจัย 
สํวนบุคคลแตกตํางกัน จะให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ท่ีแตกตํางกัน   
 2. คุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริโภคท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café 
ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากไมํทราบจ านวนประชากรท่ีแนํนอน ผู๎วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง 
โดยใช๎สูตรของ ดับเบิลยู. จี. คอชแรน ได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง 385 คน โดยใช๎วิธีการสุํมแบบบังเอิญ 
และได๎รับความสมัครใจจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
 

คุณค่าตราสินค้า 
1. เอกลักษณ์ของตราสินค๎า  
2. ความหมายของตราสินค๎า  
3. การตอบสนองตํอตราสินค๎า  
4. ความสัมพันธ์กับตราสินค๎า  
ที่มา: Keller (1998) 
 

คุณภาพการบริการ 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
2. ความนําเชื่อถือไว๎วางใจในการบริการ 
3. การตอบสนองตํอลูกค๎า  
4. การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า  
5. การใสํใจลูกค๎า 

ที่มา: Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) 
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 ขั้นตอนการสร๎างเคร่ืองมือ 
 1. ค๎นคว๎าข๎อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือวิชาการ แหลํงข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช๎ในวิจัย และรํางแบบสอบถาม 
 2. สร๎างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎า ให๎ครอบคลุม
เนื้อหางานวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามเสนอตํออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบ พิจารณาจุดบกพรํอง 
และเมื่อแบบสอบถามผํานการอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามเสนอตํอ
ผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน ตรวจสอบความเท่ียงตรง (IOC) ได๎คําเทํากับ 0.96 
(ผํานเกณฑ์มาตรฐานท่ีต๎องมากกวํา 0.5) และได๎น าแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (try-out) กับ
ผู๎บริโภค จ านวน 30 คน แล๎วน ามาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ได๎คําเทํากับ 0.978 (ผํานเกณฑ์
มาตรฐานท่ีต๎องมากกวํา 0.7)  
 4. น าแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลจากผู๎บริโภคท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ในจังหวัด-
นครราชสีมา ตามจ านวนกลุํมตัวอยําง 385 คน โดยใช๎วิธีการสุํมแบบบังเอิญ และได๎รับความสมัคร
ใจจากผู๎บริโภค 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลแบํงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา เพื่อเป็นการอธิบายให๎ทราบถึงลักษณะของ 
กลุํมตัวอยําง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได๎ ดังนี้ 

สํวนท่ี 1 เกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการ
ร๎านกาแฟ Class Café ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน และรายได๎เฉลี่ย 
ตํอเดือน โดยสถิติที่ใช๎ คือ การหาคําความถี่ และคําร๎อยละ  

สํวนท่ี 2 เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
สํวนท่ี 3 คุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 

โดยสถิติที่ใช๎ คือ การหาคําเฉลี่ย และคําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติท่ีใช๎ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม โดยสถิติท่ีใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
ทดสอบหาคําความแตกตําง คําที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Scheffé และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ชนิดตัวแปรหลายตัว 
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ผลการวิจัย 
 

 1. การใช๎สถิติเชิงพรรณนา พบวํา 
1.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา  

ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café พบวํา โดยสํวนใหญํผู๎บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
(จ านวน 260 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.5) อายุ 30-39 ปี (จ านวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.4) 
ระดับการศึกษาสูงสุดอยูํท่ีระดับปริญญาตรี (จ านวน 261 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.8) อาชีพปัจจุบัน 
คือ ท างานเป็นข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (183 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5) และมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 10,001-20,000 บาท (จ านวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.1) 

1.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา พบวํา โดยสํวนใหญํผู๎บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให๎ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการโดยรวมอยูํในระดับการรับรู๎มากท่ีสุด (คําเฉลี่ยเทํากับ 4.30) โดยผู๎บริโภคให๎
ระดับการรับร๎ูเกี่ยวกับคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ สูงท่ีสุด มีคําเฉลี่ย 
4.39 คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการร้านกาแฟ Class Café ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม               (n = 385) 

คุณภาพการบริการ 
(Service Quality) 

ระดับการรับร๎ูตํอ 
คุณภาพการบริการ  

X  SD การแปลผล 
1. ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.39 0.48 มากท่ีสุด 
2. ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจในการบริการ 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
3. ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า 4.09 0.70 มาก 
4. ด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 4.33 0.51 มากท่ีสุด 
5. ด๎านการใสํใจลูกค๎า 4.37 0.58 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.30 0.46 มากท่ีสุด 
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 1.3 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมา พบวํา ผู๎บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให๎ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ยเทํากับ 4.15) โดยผู๎บริโภคให๎ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
ด๎านเอกลักษณ์ของตราสินค๎าสูงท่ีสุด มีคําเฉลี่ย 4.21 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 (ดูตาราง 2) 
 
ตาราง 2  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้าร้านกาแฟ Class Café ของผู้บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม                 (n = 385) 

คุณคําตราสินค๎า 
(brand equity) 

ระดับการรับร๎ูตํอ 
คุณคําตราสินค๎า 

X  SD การแปลผล 
1. ด๎านเอกลักษณ์ของตราสินค๎า 4.21 0.54 มากท่ีสุด 
2. ด๎านความหมายของตราสินค๎า 4.19 0.51 มาก 
3. ด๎านการตอบสนองตํอตราสินค๎า 4.07 0.63 มาก 
4. ด๎านความสัมพันธ์กับตราสินค๎า 4.14 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.53 มาก 
 
 2. การใช๎สถิติเชิงเชิงอนุมาน พบวํา   

2.1 ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีมีเพศ
แตกตํางกัน จะให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าโดยรวมของร๎านกาแฟ Class Café ไมํแตกตํางกัน 
แตํผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพปัจจุบัน และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน จะให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าโดยรวม
ของร๎านกาแฟ Class Café แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2 คุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค
ในจังหวดันครราชสีมา มีท้ังหมด 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความนําเช่ือถือไว๎วางใจในการบริการ ด๎านการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า และด๎านการใสํใจลูกค๎า โดยด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎าสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎า
ร๎านกาแฟ Class Café สูงท่ีสุด (ดูตาราง 3) 
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ตาราง 3  
ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมคุณภาพ  
การบริการของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟ Class Café 

Model 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Tole 
rance 

VIF 
B Std. Error Beta 

คําคงท่ี .99 .198  5.002 .000*   
1.  ด๎านความเป็นรูปธรรมของ 

การบริการ .08 .043 .071 1.806 .072 .767 1.303 
2.  ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ 

ในการบริการ .16 .042 .176 3.788 .000* .553 1.809 
3.  ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า .29 .040 .391 7.325 .000* .418 2.392 
4.  ด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกคา๎ .01 .067 .007 .110 .912 .274 3.651 
5.  ด๎านการใสํใจลูกคา๎ .21 .066 .226 3.136 .002* .229 4.368 
R Square .549       

 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 1. ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีมีเพศแตกตํางกัน 
จะให๎ระดับความคิดเห็นตํอคุณคําตราสินค๎าโดยรวมของร๎านกาแฟ Class Café ไมํแตกตํางกัน  
แตํผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเลือกใช๎บริการร๎านกาแฟ Class Café ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพปัจจุบัน และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน จะให๎ระดับความคิดเห็นตํอคุณคําตราสินค๎า
โดยรวมของร๎านกาแฟ Class Café แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย์ (2557) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ท่ีสํงผลตํอการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าระหวํางผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ตราสินค๎าไทยกับตราสินค๎าตํางประเทศในระบบขายตรง ผลวิจัยพบวํา ข๎อมูลด๎านปัจจัยบุคคลของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านเพศท่ีแตกตํางกัน จะสํงผลตํอการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าโดยรวมไมํแตกตํางกัน 
แตํข๎อมูลทางด๎านปัจจัยบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามท้ังด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน 
และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน จะสํงผลตํอการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากปัจจุบันไมํวําจะเพศหญิงหรือเพศชายตํางให๎
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ความส าคัญตํอคุณคําตราสินค๎า เพราะในปัจจุบันทุกคนตํางให๎ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์
และรสนิยมการเลือกใช๎บริการท่ีดี คุณคําตราสินค๎าจึงเป็นปัจจัยอยํางหนึ่งท่ีธุรกิจร๎านกาแฟ Class Café 
ควรค านึงถึง ส าหรับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าโดยรวมของร๎านกาแฟ Class Café ท่ีแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผู๎ประกอบการจึงต๎องรู๎ข๎อมูลพื้นฐานของกลุํมเป้าหมายให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือท าให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคในทุก ๆ ระดับได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. คุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดนครราชสีมา มีท้ังหมด 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความนําเช่ือถือไว๎วางใจในการบริการ ด๎านการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า และด๎านการใสํใจลูกค๎า โดยด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎าสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎า
ร๎านกาแฟ Class Café สูงท่ีสุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศตพร อึงพินิจพงศ์ และผุสดี พลสารัมย์ 
(2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการร๎านกาแฟท่ีลูกค๎าต๎องการ กรณีศึกษาร๎านกาแฟ Lake district 
จังหวัดสกลนคร งานวิจัยของ คณุตย์ ระบิลเมทนี (2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอ
การรับร๎ูคุณคําตราสินค๎าและความภักดีในตราสินค๎าของธุรกิจให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ Majid, Zahra and Azade (2016) ศึกษาถึงอิทธิพลของ
คุณภาพการบริการท่ีมีผลตํอคุณคําตราสินค๎าของผู๎บริโภคท่ีมาใช๎บริการร๎านอาหารฟาสต์ฟู้ด 
ผลวิจัยพบวํา คุณภาพการบริการด๎านการตอบสนองความต๎องการสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าใน  
ตราสินค๎าของธุรกิจมากท่ีสุด เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นทัศนคติท่ีผู๎บริโภคสะสมข๎อมูลและ
คาดหวังไว๎วําจะได๎รับจากการบริการ ซึ่งหากอยูํในระดับท่ียอมรับได๎ ผู๎บริโภคจะมีความพึงพอใจ
ในการให๎บริการ ซึ่งจะแตกตํางกันไปตามความคาดหวังของแตํละบุคคล และความพึงพอใจนี้เป็นผล
มาจากการประเมินผลท่ีได๎รับจากการบริการ เชํน ความนําเชื่อถือ การตอบสนองความต๎องการ 
การให๎ความมั่นใจ และความใสํใจในการให๎บริการ เป็นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎าน๎อยท่ีสุด ทางร๎าน
จึงควรมีการพัฒนาพนักงานให๎มีความกระตือรือร๎นในการให๎บริการ และมีขั้นตอนในการให๎บริการ
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ท่ีสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อท าให๎ผู๎บริโภคเกิดการรับรู๎ถึงคุณภาพการบริการของร๎านกาแฟ 
Class Café มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎มากย่ิงขึ้นได๎ 
 2. ระดับการรับรู๎เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า พบวํา ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีเลือกใช๎
บริการร๎านกาแฟ Class Café จะให๎ระดับการรับรู๎ตํอคุณคําตราสินค๎าด๎านเอกลักษณ์ของตราสินค๎า
อยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ทางร๎านจึงควรมีการพัฒนาตราสินค๎าในเรื่อง การรู๎จักและจดจ า 
ตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ให๎มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางร๎านให๎มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น เชํน การท าให๎ผู๎บริโภคโดยท่ัวไปรับรู๎วําร๎านกาแฟ Class 
Café เป็นร๎านท่ีท าให๎นึกถึงกาแฟคั่วบดระดับพรีเมียม มีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับ 
ผู๎ท่ีมีรสนิยมชื่นชอบในการดื่มกาแฟ เพ่ือเป็นการพัฒนาตราสินค๎าให๎มีความแข็งแกรํงมากย่ิงขึ้น 
 3. คุณภาพการบริการ ด๎านท่ีสํงผลตํอคุณคําตราสินค๎าร๎านกาแฟ Class Café ของผู๎บริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา สูงท่ีสุด คือ ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า ทางร๎านควรจึงควรมีการอบรม 
หรือพัฒนาพนักงาน ให๎มีความพร๎อมในการให๎บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อสร๎างความประทับใจให๎กับ
ลูกค๎า สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิม และดึงดูดลูกค๎าใหมํในอนาคตได๎ 
 4. คุณภาพการบริการและคุณคําตราสินค๎า เป็นปัจจัยท่ีจะท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
มีความจงรักภักดีตํอสินค๎าและการบริการ ดังนั้น ผู๎ประกอบการจึงควรให๎ความส าคัญ เพราะความ
จงรักภักดีเป็นสิ่งท่ีกํอให๎เกิดการซื้อซ้ าในอนาคต สามารถพาธุรกิจแขํงขันในตลาดท่ีมีการแขํงขันสูงได๎ 
 5. ควรขยายการศึกษาเพิ่มเติมในกลุํมผู๎ท่ียังไมํเคยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางร๎านกาแฟ 
Class Café รวมไปถึงผู๎บริโภคในจังหวัดอื่นด๎วย เพื่อสามารถน าผลการวิจัยมาพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดให๎ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาตํอยอดทางธุรกิจท าให๎ขยายสาขาร๎านกาแฟ 
Class Café เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถเพิ่มกลุํมผู๎บริโภคให๎มากย่ิงขึ้นได๎ 
 6. ควรมีการส ารวจถึงความต๎องการของผู๎บริโภค เพราะความต๎องการของผู๎บริโภคนั้น 
มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎อง 
และท าให๎ทราบถึงแนวโน๎มของตลาดธุรกิจร๎านกาแฟในปัจจุบัน 
 7. ในการวิจัยคร้ังตํอไป ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีมีความเกี่ยวข๎อง
ตํอคุณคําตราสินค๎า เชํน ตัวแปรด๎านความจงรักภักดี ตัวแปรด๎านความพึงพอใจ ตัวแปรสํวน
ประสมทางการตลาด เพ่ือท าให๎ทราบถึงความต๎องการด๎านพื้นฐานของผู๎บริโภคได๎อยํางครบถ๎วน 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร การค๎นคว๎าอิสระ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎เป็นกลุํมวัยท างานท่ีมีอายุระหวําง 21-60 ปี จ านวน 
400 ตัวอยําง วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สมมติฐานใช๎สถิติเชิงอนุมานโดยทดสอบ t test และ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตําง ทดสอบรายคูํโดยใช๎ Least Significant Difference Test หากมีความแตกตําง
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และใช๎สถิติคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของสองตัวแปรท่ีอิสระตํอกัน 

ผลการวิจัยพบวํา ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
มากกวําเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพข๎าราชการ/พนักงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ รายได๎ตํอเดือน 15,000-20,000 บาท และผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู๎บริโภคตํอ
การซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม ด๎านความคิด ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
และด๎านความรู๎สึก ด๎านพฤติกรรม ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วย สํวนผลการวิเคราะห์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม ด๎านการตระหนักถึงความต๎องการ ด๎านการเสาะแสวงหา
ขําวสาว ด๎านการประเมินทางเลือก ด๎านการตัดสินใจ ด๎านพฤติกรรมหลังซื้อ ระดับความคิดเห็น
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อยูํในระดับเห็นด๎วย สํวนผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ด๎านเพศ ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ 
จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน 
และด๎านอายุ ด๎านระดับการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านรายได๎ตํอเดือนของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอ
ทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน 
และผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหวํางทัศนคติของผู๎บริโภคตํอการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม
กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม พบวํา เมื่อผู๎บริโภคเห็นวําทัศนคติของผู๎บริโภค 
ตํอการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามมีความส าคัญมากขึ้น จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จาก  
ผ๎าย๎อมครามเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, การตัดสินใจซื้อ 
 

ABSTRACT 
 

The research paper aims to study consumer attitudes that affect the decision 
to buy products from indigo-dyed fabrics of working-class consumers in Thap-Kho 
District, Phichit Province. Independent research is quantitative research. Samples 
used as working-age groups between 21-60 years, amount 400 examples. Analyze 
data with descriptive statistics: frequency, percentage, average, standard deviation. 
The hypothesis uses inferred statistics by testing t-test and One-way ANOVA to 
compare differences. Test pairs using 'Least Significant Difference Test', if there is a 
statistically significant difference and use Pearson correlation coefficient statistics 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) to find the relationship of two 
variables that are independent of each other. 

The results showed that the personal factor data of the respondents was 
more female than male, age between 31-40 years, undergraduate degree, careers 
of government officials/government employees/state enterprises Monthly income 
is between 15,000-20,000 Baht. And the results of the analysis of consumers' 
attitudes towards the purchase of indigo-dye products, Conception, The level of 
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opinion is highly agreed, Feelings and behaviors, The level of opinions are at the 
agreed level. The results of the analysis of the decision to purchase products from 
indigo-dyed fabrics, Demand Awareness, In pursuit of news, Alternative Assessment, 
Decision-making, Post-purchase behavior, The level of opinions are at the agreed 
level. The results of the hypothesis analysis on age and income at educational 
levels, occupational, different working-class consumers in Thap-Khoi District, Phichit 
Province have affected the decision to purchase products from distinct indigo-dyed 
fabrics, And the results of the analysis of the relationship between consumer 
attitudes towards the purchase of indigo-dye products and the decision to buy 
products from indigo-dyed fabrics. When consumers see that the consumer's 
attitude towards the purchase of indigo-dyed fabric products becomes more 
important. There will be a moderate increase in purchasing decisions of indigo-
dyed fabric products. 

 
Keywords: Attitude, Purchase Decisions 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ผ๎าย๎อมคราม เป็นภูมิปัญญาแหํงชุมชนท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ท าให๎ได๎ผ๎าย๎อมครามท่ีมี
คุณคําและเอกลักษณ์ ผ๎าย๎อมครามมเีฉดสีฟ้าถึงสีน้ าเงินเข๎ม มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเรื่องกลิ่นและ
สีท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท าให๎ผ๎าย๎อมครามกลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีได๎รับความนิยมจากชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศเป็นอยํางมาก  

ผ๎าย๎อมครามถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตําง ๆ แล๎วน าออกมาจ าหนําย ปรากฏวําได๎รับ 
ความนิยมกันแพรํหลาย เชํน ผ๎าพันคอ ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎ามําน กระเป๋า ปลอกหมอน ท่ีรอง
แก๎วน้ า ท่ีหุ๎มกระดาษช าระ พวงกุญแจ ฯลฯ จนท าให๎ผ๎าย๎อมครามเริ่มเป็นท่ีรู๎จักของคนโดยท่ัวไป 
จากการขยายตัวของธุรกิจผ๎าย๎อมคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็นวัฒนธรรมท าให๎ผ๎าย๎อมคราม
กลายเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมท่ีขายได๎ ดึงดูดผู๎บริโภคด๎วยเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีย๎อมสีคราม
จากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองผ๎ูบริโภคที่มีทัศนคติ การตัดสินใจ และพฤติกรรมท่ีแตกตํางกัน ผู๎วิจัย
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จึงสนใจศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของ
ผู๎บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ ของ
ผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีสํงผลตํอ 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
 

นิยามศัพท์ 
 

ทัศนคติ หมายถึง จิตใจ ทําที ความรู๎สึกนึกคิด และความโน๎มเอียงของบุคคลท่ีได๎จาก 
การประเมินของบุคคลท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภค 
วัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภค  
วัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร 

ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากผ๎าย๎อมคราม เชํน เสื้อผ๎า 
เคร่ืองประดับ ผ๎าพันคอ ปลอกหมอน ที่รองแก๎วน้ า ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎ามําน กระเป๋า พวงกุญแจ ฯลฯ 

ผู๎บริโภค หมายถึง ผูซ๎ื้อหรือผู๎ได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธรุกิจขายผลติภัณฑ์จากผา๎ย๎อมคราม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด๎านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร โดยศึกษา  
2 ปัจจัย ได๎แกํ (1) ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
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และรายได๎ และ (2) ทัศนคติของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย ด๎านความคิด ด๎านความรู๎สึก และด๎าน
พฤติกรรม  

ขอบเขตด๎านประชากรท่ีต๎องการศึกษา คือ ประชากรในกลุํมวัยท างานท่ีมีอายุ 21-60 ปี  
มีภูมิล าเนาอยูํในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 19,149 คน  

ขอบเขตด๎านพื้นท่ี งานวิจัยนี้เก็บข๎อมูลภายในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร โดยชํองทาง
ออนไลน์ผํานแบบสอบถามออนไลน์ที่สร๎างขึ้นด๎วยบริการ Google Form  

ขอบเขตด๎านระยะเวลา งานวิจัยนี้ใช๎ระยะเวลาในการด าเนินการชํวงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ๎างถึงใน ศศิพร บุญชู, 2560) ได๎ให๎ความหมายของลักษณะ

ประชากร (demographic) ไว๎วํา ลักษณะประชากร ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช๎ในการแบํงสํวนตลาด ด๎านลักษณะประชากร 
เป็นลักษณะส าคัญท่ีชํวยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปร ด๎านลักษณะประชากรท่ีส าคัญ      

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

Gibson (2011) ได๎ให๎ความหมายวํา ทัศนคติ หมายถึง ตัวก าหนดพฤติกรรม เนื่องจาก
เช่ือมโยงการรับรู๎ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ ซึ่งเป็นความรู๎สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจ
ในการพร๎อมท่ีจะสํงผลกระทบตํอการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ท่ีมีตํอตัวบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยท่ีทัศนคติสามารถเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ได๎ 

Triandis (1971) ได๎เสนอวํา ทัศนคติ มี 3 องค์ประกอบ ได๎แกํ  
1. องค์ประกอบด๎านความคิด (cognitive component)  
2. องค์ประกอบด๎านความรู๎สึก (affective component)  
3. องค์ประกอบด๎านพฤติกรรม (behavioral component)  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
Kotler (1997) กลําววํา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน 
1. การตระหนักถึงความต๎องการ (need recognition)  
2. การเสาะแสวงหาขําวสาร (information search)  
3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative)  
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision)  
5. พฤติกรรมหลังซื้อ (post-purchase behavior)  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อารียา กองกาญจนาทิพย์ (2553) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติท่ีสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อและการ

ใช๎ผ๎าขาวม๎าของ ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
ภครินทร์ จันทร์สืบเชื้อสาย (2550) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เส้ือผ๎าของผู๎บริโภคในยํานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค๎าผํานทางไลฟ์สดบนเว็บไซต์ออนไลน์เฟซบุ๏ก  
สุกัญญา ผํองเพียร (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค๎ามือสองของผู๎บริโภค 

ในกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต๎น ได๎แกํ 
1. ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภควัยท างาน ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได๎ตํอเดือน  
2. ทัศนคติของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย ด๎านความคิด ด๎านความรู๎สึก และด๎านพฤติกรรม 
ตัวแปรตาม ได๎แกํ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภควัยท างาน 

ประกอบด๎วย การตระหนักถึงความต๎องการ การเสาะแสวงหาขําวสาร การประเมินทางเลือก  
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน 
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน 
 2. ทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎ข๎อมูลจาก
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้ ได๎แกํ กลํุมวัยท างานท่ีมีอายุ 21-60 ปี อยูํในอ าเภอทับคล๎อ 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 19,149 คน 

กลุํมตัวอยําง ได๎จากการค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane) ท่ีระดับคํา
ความเชื่อมั่นท่ี 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง 400 คน 

วิธีการสุํมตัวอยําง ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดจ านวนกลุํมตัวอยํางแยกกลุํม
ตัวอยํางรายต าบล จ านวน 400 ตัวอยําง โดยใช๎วิธีถัวเฉลี่ย 

เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 3 สํวน ดังนี้ 
สํวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน การตอบค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) 

สํวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู๎บริโภคตํอการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม
เป็นการสร๎างแบบสอบถามโดยใช๎องค์ประกอบของทัศนคติ 3 ประการ ประกอบด๎วย ด๎านความคิด 
ด๎านความรู๎สึก และด๎านพฤติกรรม จ านวน 11 ข๎อ 

สํวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม เป็นการสร๎าง
แบบสอบถามโดยใช๎กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ได๎แกํ การตระหนักถึงความ
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ต๎องการ การเสาะแสวงหาขําวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ 
จ านวน 20 ข๎อ  

ซึ่งลักษณะค าตอบสํวนท่ี 2 และ 3 เป็นแบบประเมินระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นตามการ
จัดล าดับของลิเคริ์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑก์ารประเมินระดับทัศนคติ/ความคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ก าหนดให ๎ 5  คะแนน 
ระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วย  ก าหนดให ๎ 4  คะแนน 
ระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นอยูํในระดับไมํแนํใจ  ก าหนดให ๎ 3  คะแนน 
ระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย  ก าหนดให ๎ 2  คะแนน 
ระดับทัศนคติ/ความคิดเห็นอยูํในระดับไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ก าหนดให ๎ 1  คะแนน 
การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอน 

ดังนี ้
1. ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องในเรื่องทัศนคติและ 

การตัดสินใจซื้อ จากนั้นได๎น ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช๎ในการวิจัย เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
สร๎างแบบสอบถาม 

2. ผู๎วิจัยได๎ท าการสร๎างแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
พร๎อมท้ังตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวําครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้หรือไมํ 
และได๎น าไปให๎อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบหลังจากนั้นน ามาท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. น าแบบสอบถามท่ีได๎ท าการแก๎ไขเสร็จเรียบร๎อยแล๎วไปทดลองใช๎ (try-out) จ านวน  
40 คน (ท่ีไมํใชํกลุํมตัวอยํางงานวิจัย) เพื่อต๎องการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคําความ
เชื่อถือได๎ของแบบสอบถาม (reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได๎คําสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค เทํากับ 0.914 ซึ่งถือวํา แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได๎สามารถน าไปเก็บข๎อมูลจริงได ๎

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ได๎แกํ คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติเชิงอนุมาน 
(inferential statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานด๎วยการวิเคราะห์ทดสอบ (t test) การวิเคราะห์
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ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการทดสอบโดยใช๎สถิติคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน เพ่ือหาความสัมพันธ์ของสองตัวแปรท่ีอิสระตํอกัน  

 

ผลการวิจัย 
 

ผลของการวิเคราะห์ตามลักษณะข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล สํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวํา
เพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข๎าราชการ/พนักงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
รายได๎ตํอเดือน 15,001-20,000 บาท 

 
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 

ด้านความคิด ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับทัศนคติอยูํในระดับเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม มีสีและลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงาม โดดเดํน และทันสมัย มีคุณภาพดี ทนทาน และเนื้อผ๎า
นุํมสบาย และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ด้านความรู้สึก ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับทัศนคติอยูํในระดับเห็นด๎วย 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ เมื่อสวมใสํ/ใช๎ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามแล๎ว รู๎สึก 
นุํมสบายอยูรํู๎สึกปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และรู๎สึกโดดเดํน ทันสมัย และมีรสนิยม 

ด้านพฤติกรรม ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับทัศนคติอยูํในระดับเห็นด๎วย 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานมักจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีเสริมบุคลิกภาพ
ของตัวเอง ล าดับถัดมา คือ ทํานสวมใส/ํใช๎ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามเป็นประจ า ทํานจะซื้อผลิตภัณฑ์
จากผ๎าย๎อมครามท่ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และทํานมักจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามเพื่อ
สวมใส/ํใช๎ไปท างาน ไปเท่ียว ไปงานเลี้ยง/สร๎างสรรค ์

 
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 

การตระหนักถึงความต้องการ ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
อยูํในระดับเห็นด๎วย สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม
เพราะมีสีสันโดดเดํนและลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เพราะเหตุผลความจ าเป็น เชํน ซื้อเพื่อ
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ไปเท่ียวหรือไปงานส าคัญตําง ๆ เพราะเป็นสินค๎ามีชื่อเสียง/เป็นท่ีรู๎จัก/เป็นท่ีนิยม และทํานซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามเป็นของขวัญ/ของฝากให๎ผู๎อื่น 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
อยูํในระดับเห็นด๎วย สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานรู๎จักผ๎าย๎อมครามจากการหา
ข๎อมูลด๎วยตัวเอง จากค าแนะน าของผู๎อื่น เพื่อน คนในครอบครัว และจากการโฆษณาบนสื่อออนไลน์
ของผู๎ขาย 

การประเมินทางเลือก ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
อยูํในระดับเห็นด๎วย สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานมีการน าข๎อมูลผ๎าย๎อมคราม 
มาเปรียบเทียบกับผ๎าชนิดอื่น ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ล าดับถัดมาคือ ทํานมีการน าข๎อมูลท่ีได๎
จากการปรึกษาคนรู๎จัก เชํน เพื่อน ครอบครัว มาประกอบการตัดสินใจ และทํานมีการน าข๎อมูลท่ี
ได๎จากการโฆษณาบนสื่อตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูํในระดับเห็น
ด๎วย สามารถเรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
จากความโดดเดํนของสีสันและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ จากราคาท่ีความเหมาะสมและคุ๎มคํา จาก
ร๎านท่ีมีชื่อสียงและนําเชื่อถือ จากร๎านท่ีมีโปรโมชั่น เชํน การลดราคา มีของสมนาคุณ เป็นต๎น  
จากเนื้อผ๎า สีสัน และลวดลายท่ีแตกตํางจากผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อเป็นของขวัญ/ของฝาก และเพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

พฤติกรรมหลังซื้อ ผลการศึกษาพบวํา พฤติกรรมหลังซื้อ อยูํในระดับเห็นด๎วย สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ทํานมักจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามจากร๎านท่ีเคยซื้อมากํอน 
ล าดับถัดมาคือทํานมักจะแนะน าให๎ผู๎อื่นมาซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีทํานเคยซื้อ เมื่อมีโอกาส 
และทํานมีความต๎องการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามซ้ าอีกในอนาคต 

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร  
ท่ีแตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน จากการวิเคราะห์
ข๎อมูล พบวํา  

1. เพศท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร สํงผลตํอ 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน 
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2. อายุท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร สํงผลตํอ 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน 

3. ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร 
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน ได๎แกํ การตระหนักถึงความ
ต๎องการ พฤติกรรมหลังซื้อ และระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ 
จังหวัดพิจิตร สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน ได๎แกํ การเสาะแสวงหา
ขําวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ 

4. อาชีพท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร สํงผลตํอ 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน ได๎แกํ พฤติกรรมหลังซื้อ และอาชีพท่ี
แตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน ได๎แกํ การตระหนักถึงความต๎องการ การเสาะแสวงหา
ขําวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ 

5. รายได๎ตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร 
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน 

 
ตาราง 1  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1: ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจัย 
สํวนบุคคล 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 

การตระหนักถึง
ความต๎องการ 

การเสาะ
แสวงหาขําวสาร 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตัดสินใจ พฤติกรรม 
หลังซื้อ 

เพศ - - - - - 
อายุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระดับการศึกษา - ✓ ✓ ✓ - 
อาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
รายได๎ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

*หมายเหตุ  ✓  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทดสอบความแตกตําง 
     -     ไมํมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในการทดสอบความแตกตําง 
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สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม จากการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห์สถิติ 
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวํา ทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลําวคือ 
เมื่อผู๎บริโภคเห็นวําทัศนคติของผู๎บริโภคตํอการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามมีความส าคัญมากขึ้น 
จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

 
ตาราง 2  
ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 2: ทัศนคติของผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีความ 
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 

ทัศนคติของผู๎บริโภคตํอการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 

ยอมรับสมติฐาน (H0) ยอมรับสมติฐาน (H1) 

1. ด๎านความคิด - ✓ 

2. ด๎านความรู๎สึก - ✓ 

3. ด๎านพฤติกรรม - ✓ 

*หมายเหตุ  ✓  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการทดสอบความสัมพันธ์ 
     -     ไมํมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในการทดสอบความสัมพันธ์ 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร สามารถน ามาอภิปรายผล 
ได๎ดังนี้  
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ปัจจัยสํวนบุคคลของของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน 
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกัน โดยผลของการวิจัย พบวํา 
ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน 
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
กรรณิการ์ ชัยอ านาจ และกฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) ท่ีกลําววํา ปัจจัยประชากรศาสตร์ พบวํา 
อาชีพท่ีแตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานทางแอปพลิเคชัน SHOPEE 
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เพียงด๎านเดียว เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได๎ ท่ีแตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจ เลือก
ซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานทางแอปพลิเคชัน SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไมํแตกตํางกัน ในสํวนปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ด๎านระดับการศึกษา ด๎านอาชีพ ด๎านรายได๎ตํอเดือน
ของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ท่ีแตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีแตกตํางกันสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อารียา กองกาญจนาทิพย์ 
(2553) ท่ีกลําววํา อายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีตํางกันมีพฤติกรรมด๎านความถี่ในการใช๎และ
ด๎านเหตุผลในการเลือกซื้อแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ และ 
สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2561) ท่ีกลําววํา อายุท่ีตํางกันสํงผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าท่ีแตกตํางกัน 
และงานวิจัยของ สุกัญญา ผํองเพียร (2561) ท่ีกลําววํา ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได๎ท่ีตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามือสองตํางกัน 
 จากข๎อสรุปดังกลําวเห็นได๎วํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ ท่ีแตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามท่ีไมํแตกตํางกัน และปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ด๎านระดับการศึกษา 
ด๎านอาชีพ ด๎านรายได๎ตํอเดือนท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม  
ท่ีแตกตํางกัน 

ทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม โดยผลการวิจัยพบวํา ทัศนคติของผู๎บริโภควัยท างานในอ าเภอ 
ทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ อารียา กองกาญจนาทิพย์ (2553) ท่ีกลําววํา ทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีมีตํอผ๎าขาวม๎า 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ผ๎าขาวม๎า โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
ในระดับต่ า และงานวิจัยของ ภครินทร์ จันทร์สืบเชื้อสาย (2550) ท่ีกลําววํา ทัศนคติตํอสํวนประสม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
486 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าในยํานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข๎อเสนอแนะในการวิจัยท่ีอาจเป็นประโยชน์กับผู๎ประกอบการ 
ผลการวิจัยนี้สามารถระบุได๎ถึงปัจจัยด๎านทัศนคติท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม
ของผู๎บริโภควัยท างาน อีกท้ังยังบอกถึงระดับความส าคัญในแตํละปัจจัยวําสํงผลกับการตัดสินใจ
มากน๎อยเพียงใด ซึ่งในงานวิจัยนี้ พบวํา ปัจจัยด๎านความคิด ผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมครามมีสีและ
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสํงผลเชิงบวกตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
มากท่ีสุด ท้ังนี้ แสดงให๎เห็นวําผู๎บริโภคสนใจในสีและลวดลายของผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม  
มีความโดดเดํนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 ข๎อควรระวังส าหรับผู๎ประกอบการคือ ปัจจัยด๎านความรู๎สึก ในการสวมใสํหรือใช๎ผลิตภัณฑ์
จากผ๎าย๎อมครามแล๎วรู๎สึกโดดเดํน ทันสมัย และมีรสนิยม ถึงแม๎วําจะเป็นปัจจัยท่ีสํงผลเชิงบวก 
ตํอการตัดสินใจซื้อ แตํได๎คําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากท่ีผู๎บริโภครู๎สึกวําใสํแล๎วรู๎สึกสบาย
มากกวําความทันสมัยโดดเดํน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากผ๎าย๎อมครามของผู๎บริโภควัยท างาน ในอ าเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร เทํานั้น ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งตํอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อให๎ครอบคลุมยิ่งขึ้น เชํน ท าการศึกษาทัศนคติของ
ผู๎บริโภคของกลุํมเจเนอเรชันตําง ๆ ขยายขอบเขตในด๎านพื้นท่ี และศึกษาการตัดสินใจซื้อในการ
จ าหนํายบนชํองทางแบบออนไลน์ เพื่อให๎ทราบถึงข๎อมูลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม
ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีอาจจะสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เชํน ด๎านสํวน
ประสานทางการตลาด ด๎านแรงจูงใจ ด๎านความต๎องการ ด๎านความเชื่อมั่น เป็นต๎น เพื่อให๎ทราบถึง
ตัวแปรอื่น ๆ ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
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 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งตํอ ๆ ไป เพื่อให๎ทราบถึงข๎อมูลทัศนคติ 
ตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ๎าย๎อมคราม 
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การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด 
The Analyzing the Course Description of the Marketing Principles 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาหลักการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเหมือนกันของ
รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด โดยใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข๎อมูลจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 40 แหํง ใช๎การวิจัยเอกสารและในการเก็บข๎อมูล
จากอาจารย์ จ านวน 5 ทําน ใช๎การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 
 ผลของวิจัยพบวํา ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดสามารถจัดเป็นหมวดหมูํได๎ 10 หมวดหมูํ 
และมีความเหมือนกันคิดเป็นร๎อยละ ดังนี้ (1) แนวความคิดท่ัวไป เต็มร๎อย (2) สภาพแวดล๎อม ร๎อยละ 
80.0 (3) สารสนเทศ ร๎อยละ 15.0 (4) การแบํงสํวนตลาด ร๎อยละ 60.0 (5) ตลาด ร๎อยละ 97.5  
(6) สํวนประสมการตลาด ร๎อยละ 92.0 (7) องค์การ ร๎อยละ 5.0 (8) การควบคุม ร๎อยละ 7.5  
(9) สังคม ร๎อยละ 30.0 และ (10) การตลาดเฉพาะทาง ร๎อยละ 37.5 

ข๎อเสนอแนะท่ีจะชํวยให๎ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดไมํควรเน๎นหัวข๎อหรือประเด็น  
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการวางแผน การจัดการ และกลยุทธ์ทางการตลาด 

 
ค าส าคัญ: ค าอธิบายรายวิชา, หลักการตลาด 

 

ABSTRACT 
 

The analyzing of the course description of the marketing principle have the 
objectives to study the matter similarity, by collecting the qualitative research data 
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from the Business Administration Bachelor Programs in 40 universities and the 
opened questions to interview the 5 instructor 
 The result reveals that the course description of the marketing principle 
can be categorized in 10 classifications consisting of (1) the general concept 100% 
(2) environments 20.0% (3) information 15.0% (4) market segmenting 60.0%  
(5) market 97.5% (6) marketing mix 92.0% (7) organization 5.0% (8) control 7.5%  
(9) society 30.0% and (10) specific marketing 37.5% 
 Recommendation for writing of the subject specific definition of the marketing 
course is to avoid focusing the points or headlines relative to managerial planning 
policies and marketing strategies.  
 
Keywords: Course Description, Marketing Principles 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ในคณะบริหารธุรกิจ จะมีหลักสูตรท่ีประกอบขึ้นมาเป็นสาขาวิชาตําง ๆ ได๎แกํ สาขาบัญชี 
สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร และอื่น ๆ ในตัวหลักสูตรประกอบด๎วย
โครงสร๎างท่ีเป็น (1) วิชาพื้นฐาน (2) วิชาแกนทางธุรกิจ (3) วิชาเอก (จะเป็นเอกบังคับและเอก
บังคับ) (4) วิชาโท และ (5) วิชาเลือกเสรี วิชาหลักการตลาดจะเป็นวิชาหนึ่งท่ีจะถูกบรรจุลงไปใน
วิชาแกนทางธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ได๎มีการบรรจุไว๎ในหลักสูตร
ของตนเอง 
 จากประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวัดผลของวิชาหลักการตลาดท าให๎เห็น
เนื้อหาหรือรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาแตกตํางและเหมือนกันอยูํ จึงสํงผลท าให๎ผู๎วิจัยต๎องการ
จะศึกษาลงไปในเนื้อหาวําจะมีความเหมือนกันและแตกตํางมากน๎อยอยํางไร อันเป็นเหตุจูงใจท่ีจะ
ศึกษาเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ในประเทศไทยท้ังของ
รัฐและเอกชนวําเป็นอยํางไร เพื่อประโยชน์ท่ีจะท าให๎เป็นภาพรวมของวิชาหลักการตลาดวําจะมี
เนื้อหาท่ีเหมือนกันและแตกตํางกันอยํางไร เพ่ือจะน าเสนอในประเด็นท่ีจะเป็นประโยชน์ตํอเนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาตํอไป 
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 ในการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดจะยึดถือวําค าอธิบายรายวิชามีบทบาท
ส าคัญท่ีไมํสามารถมองข๎ามไปได๎ เพราะค าอธิบายรายวิชาท่ีท าขึ้นมาจะเป็นหลักในการก าหนด
เนื้อหาหรือหัวข๎อในการแผนการสอน ซึ่งถ๎าไมํสอดคล๎องกันแล๎วยํอมจะสํงผลท าให๎กระบวนการรําง
หรือก าหนดค าอธิบายวิชาไมํเกิดประโยชน์ตํอฝ่ายบริหารหลักสูตรในการตอบสนองความต๎องการ
ของสถาบันท่ีมีตํอการศึกษาท่ีเราตั้งเป้าหมายไว๎ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงให๎ความส าคัญและความตระหนัก
ท่ีใช๎ค าอธิบายรายวิชาเป็นต๎นแบบท่ีจะน าไปสูํการก าหนดรายละเอียดของแผนการสอน (course 
syllabus) ในภาคการศึกษา 
 ในการศึกษาเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชา (course description) ของวิชาหลักการตลาด
จะศึกษาจากหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 40 มหาวิทยาลัย อันประกอบ 
ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยเกริก (4) มหาวิทยาลัย- 
ขอนแกํน (วิชาการตลาดระหวํางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ) (5) มหาวิทยาลัยขอนแกํน (คณะ -
วิทยาการการจัดการ) (6) มหาวิทยาลัยคริสเตียน (7) มหาวิทยาลัยตาปี (8) มหาวิทยาลัยราชมงคล-
กรุงเทพ (9) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (11) มหาวิทยาลัย-
ทักษิณ (12) มหาวิทยาลัยนครพนม (คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
(13) มหาวิทยาลัยนครพนม (คณะศิลปะศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) (14) มหาวิทยาลัยธนบุรี  
(15) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (16) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (17) มหาวิทยาลัยนราธิวาส - 
ราชนครินทร์ (18) มหาวิทยาลัยพะเยา (19) มหาวิทยาลัยพายัพ (20) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(21) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ (22) มหาวิทยาลัยมหิดล (23) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (26) มหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏบุรีรัมย์ (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (28) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (29) มหาวิทยาลัย-
รังสิต (30) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (31) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (32) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(33) มหาวิทยาลัยศิลปากร (34) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (35) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(36) มหาวทิยาลัยหอการค๎า (37) มหาวิทยาลัยหาดใหญํ (38) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(39) มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และ (40) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 ในการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเหมือนกัน
ของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดของมหาวิทยาลัย 40 แหํง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการด าเนินการวิจัยจะเป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) และวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) การวิจัยเอกสารจะศึกษาจากค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด
ของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยจะวิเคราะห์และจัดหมวดหมูํของเนื้อหา
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ตํอไป สํวนวิจัยเชิงคุณภาพจะด าเนินการ
โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ 5 ทําน 
 1. แหลํงข๎อมูล  

1.1 แหลํงข๎อมูลท่ีใช๎จะเป็นเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดท่ีมีอยูํในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ท่ีเปิดการเรียนการสอนโดยรวบรวมข๎อมูลจากสถาบันคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

1.2 แหลํงข๎อมูลท่ีใช๎ประกอบการวิจัยจะเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนวิชาหลักการตลาดอยํางน๎อย 10 ปี จ านวน 5 ทําน โดยสัมภาษณ์
แตํละทํานในลักษณะแบบปลายเปิด (opened questions) ในการแสดงความคิดเห็น 
 2. วิธีเก็บข๎อมูล 

ในการศึกษาจากค าอธิบายรายวิชาจะใช๎เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาแล๎วน ามาแจกแจง
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ท่ีจะจัดเข๎าหมวดหมูํเดียวกัน เพื่อจะน าไปสูํการมองเห็นขอบเขต
โดยรวมของวิชาหลักการตลาด สํวนการเก็บข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎บรรยายในหลักสูตร 
การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด หรือเป็นผู๎ท่ีเคยบรรยายวิชาหลักการตลาดโดยการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด (opened questions) ถึงเนื้อหาในค าอธิบายวิชา โดยให๎แตํละทํานระบุรายละเอียดท่ี
ควรจะเป็น 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลจะใช๎การแจกแจงรายละเอียดเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาแล๎ว

จัดเข๎าหมวดหมูํท่ีมีลักษณะเดียวกันโดยจดบันทึกลงในแผํนกระดาษท่ีจัดเตรียมไว๎ สํวนการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู๎บรรยายหลักวิชาการตลาดจะเป็นแบบถามถึงเนื้อหาท่ีควรจะมีในวิชาหลักการตลาด 
 4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

การวิเคราะห์ข๎อมูลจากเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดเราใช๎การวิเคราะห์
หาประเด็นเนื้อหาท่ีมีลักษณะรํวมกันแล๎วจัดเข๎าหมวดหมูํเดียวกันและตํอจากนั้นจะน าสัดสํวนเป็น
ร๎อยละของหมวดหมูํตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตําง ๆ สํวนข๎อมูลท่ีเก็บจากอาจารย์ท่ีบรรยาย
ในหลักสตูรจะน าประเด็นท่ีได๎มาประกอบการวิเคราะห์ในเนื้อหาโดยภาพรวม 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิจัยจากการเก็บข๎อมูลค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด 
เมื่อได๎มีการแจกแจงเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดจากมหาวิทยาลัยท้ังหมด

ท่ีศึกษามา จะพบวําประเด็นท่ีส าคัญที่สามารถจัดเป็นหมวดหมูํได๎ 10 หมวดหมูํ ดังนี้ 
1.1 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป 
1.2 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม 
1.3 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ 
1.4 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการแบํงสํวนตลาด 
1.5 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับตลาด 
1.6 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสํวนประสมการตลาด 
1.7 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับองค์การ 
1.8 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 
1.9 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสังคม 
1.10 หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะทาง 
ในแตํละหมวดหมูํท่ีจัดแบํงเนื้อหาจะพิจารณาจากความเหมือนกันของประเด็นตําง ๆ 

และสรุปส าคัญหรือประเด็นส าคัญ ได๎ดังนี้ 
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1.1 ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป จะมีหัวข๎อหรือประเด็นส าคัญท่ีประมวล
ออกมา ได๎แกํ ความหมายของการตลาด ความส าคัญของการตลาด ลักษณะของการตลาด หน๎าท่ี
ของการตลาด กระบวนการของการตลาด แนวคิดของการตลาด บาทบาทของการตลาด 
วิวัฒนาการของการตลาด ประเภทของการตลาด กิจกรรมของการตลาด ประเภทสินค๎าและบริการ 
สถาบันของการตลาด ปรัชญาของการตลาด ภาพรวมของการตลาด การบริหารเบื้องต๎นของ
การตลาด หลักการของการตลาด พื้นฐานของหลักการตลาด และบริหารการตลาด 

1.2 ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม จะมีหัวข๎อและประเด็นส าคัญท่ีจะประมวล
ออกมา ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกทางการตลาด ปัจจัยทางการตลาด ระบบ
การตลาด และการวิเคราะห์การตลาด 

1.3 ในหมวดหมูํที่เกี่ยวข๎องสารสนเทศ จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา ได๎แกํ 
การวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การพยากรณ์การตลาด การก าหนดวัตถุประสงค์
ทางการตลาด และระบบข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อ  

1.4 ในหมวดหมูํที่เกี่ยวกับการแบํงสํวนตลาด จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา 
ได๎แกํ การแบํงสํวนตลาดผู๎บริโภค  

1.5 ในหมวดหมูํที่เกี่ยวกับตลาด จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา ได๎แกํ ตลาด
เป้าหมาย พฤติกรรมผู๎บริโภค และจูงใจของผู๎บริโภค พฤติกรรมการซื้อและผู๎บริโภคและทฤษฎี
แรงจูงใจ 

1.6 ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสํวนประสมการตลาด จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา 
ได๎แกํ การวางต าแหนํงผลิตภัณฑ์ นโยบายสํวนประสมการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์  
ในแตํละสํวนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาด นโยบายการตลาดการน าเทคโนโลยีไปใช๎ การเลือก
กลยุทธ์การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การค๎าปลีกและค๎าสํง กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแขํงขัน 
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ การบริหารสํวนประสมการตลาด และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
สํวนประสมการตลาด 

1.7 ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับองค์การ จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา ได๎แกํ  
การจัดองค์การ และการพัฒนาโครงสร๎างองค์การ 

1.8 ในหมวดหมูํเกี่ยวกับการควบคุม จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา ได๎แกํ 
การควบคุมการตลาด การประเมินผลการตลาด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด 
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1.9 ในหมวดหมูํ เกี่ยวกับสังคม จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา ได๎แกํ 
จริยธรรมการตลาด ความรับผิดชอบตํอสังคม บทบาทของนักการตลาดตํอเศรษฐกิจและสังคม 
และคุณธรรมการตลาด 

1.10 ในหมวดหมูํเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะทาง จะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีประมวลออกมา 
ได๎แกํ การตลาดเฉพาะทาง การตลาดสีเขียว การตลาดระหวํางประเทศการตลาดเพื่อสังคม และ
ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการขนสํงสินค๎า 
 จากการจัดหมวดหมูํท้ัง 10 หมวดหมูํ ของเนื้อหาวิชาหลักการตลาด ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์
ความถี่ของเนื้อหาในแตํละหมวดหมูํ โดยจะพิจารณาจากค าอธิบายจากค าอธิบายรายวิชาหลัก  
การตลาดของมหาวิทยาลัยตําง ๆ วํามีการก าหนดประเด็นของแตํละหมวดหมูํคิดเป็นสัดสํวน
อยํางไร ซึ่งสัดสํวนของเนื้อหาในแตํละหมวดหมูํจะมีผลดังนี้ 
 1. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป ปรากฏวํา ทุกมหาวิทยาลัยได๎ก าหนดเนื้อหา
ครบถ๎วนร๎อยละ 100  
 2. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 
80.0 (มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 32 จาก 40)  
 3. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎องสารสนเทศ ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 15.0 
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 6 จาก 40) 
 4. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการแบํงสํวนตลาดปรากฏวํา มสีัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 60.0 
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 24 จาก 40) 
 5. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับตลาด ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 97.5  
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 39 จาก 40)                       
 6. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสํวนประสมการตลาด ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 
92.0 (มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 37 จาก 40)                       
 7. ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับองค์การ ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 5.0                    
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 2 จาก 40)                                           
 8. ในหมวดหมูํเกี่ยวกับการควบคุม ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 7.5                 
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 3 จาก 40)                                           
 9. ในหมวดหมูํเกี่ยวกับสังคม ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 30.0  
(มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 12 จาก 40) 
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 10. ในหมวดหมูํเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะทาง ปรากฏวํา มีสัดสํวนความเหมือนกัน ในร๎อยละ 
30.0 (มีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดประเด็นนี้ 15 จาก 40) 
 สรุป ร๎อยละความเหมือนกันของเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด ตามหมวดหมูํ 10 
หมวดหมูํ ของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ดังนี้ (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
ความเหมือนกันของเนื้อหาวิชาหลักการตลาดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ          

หมวดหมูํ ร๎อยละ 
1. แนวความคิดท่ัวไป                                                         100.0 
2. สภาพแวดล๎อม                                                              80.0 
3. สารสนเทศ                                                                    15.0 
4. การแบํงสํวนตลาด                                                         60.0 
5. ตลาด                                                      97.5 
6. สํวนประสมการตลาด                          92.0 
7. องค์การ                                                                        5.0 
8. การควบคุม                                                                   7.5 
9. สังคม                                                                           30.0 
10. การตลาดเฉพาะทาง                                                   37.5 

 
จากตารางข๎างต๎นจะแสดงให๎เห็นประเด็นท่ีนําวิเคราะห์ร๎อยละความเหมือนกัน ดังนี้  

ในหมวดหมูํท่ีมีร๎อยละความเหมือนกัน ตั้งแตํร๎อยละ 80.0 แสดงให๎เห็นวําเป็นเนื้อหาท่ีมีความจ าเป็น
ท่ีจะใช๎เป็นแนวทางในการเรียนการสอนซึ่งประกอบไปด๎วยหมวดหมูํท่ี 1 แนวความคิดท่ัวไป  
(ร๎อยละ 100) หมวดหมูํท่ี 2 สภาพแวดล๎อม (ร๎อยละ 80.0) หมวดท่ี 5 ตลาด (ร๎อยละ 97.5) และ
หมวดหมูํท่ี 6 สํวนประสมการตลาด (ร๎อยละ 92.0) 
 ในหมวดหมูํที่มีร๎อยละความเหมือนกัน ต่ ากวําร๎อยละ 20 ได๎แกํ หมวดหมูํท่ี 3 สารสนเทศ 
(ร๎อยละ 15.0) หมวดหมูํท่ี 7 องค์การ (ร๎อยละ 5.0) และหมวดหมูํท่ี 8 (ร๎อยละ 7.5) แสดงให๎เห็นวํา 
เป็นเน้ือหาท่ีตัวหลักสูตรสํวนใหญํให๎ความส าคัญรองลงมา  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
496 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ในหมวดหมูํท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนกัน อยูํในชํวงร๎อยละ 50.0-80.0 ได๎แกํ หมวดหมูํท่ี 4 
การแบํงสํวนตลาด (ร๎อยละ 60.0) แสดงให๎เห็นวํา เป็นเนื้อหาท่ีตัวหลักสูตรประมาณร๎อยละ 60.0 
ต๎องการให๎มีเนื้อหาดังกลําว 
 ในหมวดหมูํท่ีมีร๎อยละความเหมือนกัน อยูํในชํวงร๎อยละ 20.0-50.0 ได๎แกํ หมวดหมูํท่ี 9 
สังคม (ร๎อยละ 30.0) และหมวดหมูํท่ี 10 การตลาดเฉพาะทาง (ร๎อยละ 37.5) แสดงให๎เห็นวํา เป็น
เนื้อหาท่ีตัวหลักสูตรประมาณร๎อยละ 30.0 และ 37.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต๎องการให๎มีเนื้อหา
ดังกลําว 
 2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีเกี่ยวกับข๎อคิดเห็นในเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาการตลาด  
ท่ีมีลักษณะท่ีใกล๎เคียงกับค าอธิบายรายวิชาท่ีปรากฏอยูํในหลักสูตร โดยจะมีความไมํแตกตําง  
ในสํวนหมวดท่ี 1 ถึงหมวดท่ี 6 สํวนในเนื้อหาในหมวดท่ี 7 ถึงหมวดท่ี 10 จะมีข๎อคิดเห็น  
ท่ีแตกตํางกันไป 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

สรุปผลการวิจัย  
 จากผลของการวิจัยท่ีท าการศึกษามาจะพบวํา เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด
สามารถสรุปได๎เป็น 10 หมวดหมูํ ซึ่งแตํละหมวดหมูํจะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีใกล๎เคียงกัน เนื้อหา 
10 หมวดหมูํ จะประกอบไปด๎วย (1) หมวดหมูํแนวความคิดท่ัวไป (2) หมวดหมูํสภาพแวดล๎อม  
(3) หมวดหมูํสารสนเทศ (4) หมวดหมูํการแบํงสํวนตลาด (5) หมวดหมูํตลาด (6) หมวดหมูํสํวนประสม
การตลาด (7) หมวดหมูํองค์การ (8) หมวดหมูํการควบคุม (9) หมวดหมูํสังคม และ (10) หมวดหมูํ
การตลาดเฉพาะทาง 
 การจัดการหมวดหมูํออกมา 10 หมวดหมูํ ในแตํละหมวดหมูํจะปรากฏผลของการบรรจุเนื้อหา
ท่ีเหมือนกันในสัดสํวนตําง ๆ ดังนี้ (1) หมวดหมูํแนวความคิดท่ัวไป ร๎อยละ100 (2) หมวดหมูํ
สภาพแวดล๎อม ร๎อยละ 80.0 (3) หมวดหมูํสารสนเทศ ร๎อยละ 15.0 (4) หมวดหมูํการแบํงสํวนตลาด 
ร๎อยละ 60.0 (5) หมวดหมูํตลาด ร๎อยละ 97.5 (6) หมวดหมูํสํวนประสมการตลาด ร๎อยละ 92.0  
(7) หมวดหมูํองค์การ ร๎อยละ 5.0 (8) หมวดหมูํการควบคุม ร๎อยละ 7.5 (9) หมวดหมูํสังคม ร๎อยละ 
30.0 และ (10) หมวดหมูํการตลาดเฉพาะทาง ร๎อยละ 37.5  
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การวิเคราะห์ผล 
 1. การวิเคราะห์ในประเด็นหมวดหมูํ 

จากผลการวิจัยข๎างต๎นสามารถท่ีจะวิเคราะห์เนื้อหาหรือค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาด
ในภาพรวม ดังนี้ ถ๎าพิจารณาเนื้อหาท่ีควรจะเป็นของวิชาหลักการตลาด จะพบวํา หมวดหมูํท่ี 7  
ท่ีเกี่ยวกับองค์การและหมวดหมูํท่ี 8 ท่ีเกี่ยวกับการควบคุม จะมีปรากฏในหลักสูตร ร๎อยละ 5.0 
และร๎อยละ 7.5 ตามล าดับ ซึ่งถือวําเป็นสัดสํวนท่ีคํอนข๎างน๎อย แตํถ๎าพิจารณาเนื้อหาของวิชา
หลักการตลาดแล๎วไมํจ าเป็นท่ีจะต๎องปรากฏในหลักสูตร เพราะวําจะมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
จัดการทางการตลาดมากกวํา โดยมีเหตุผลสนับสนุนวํา หลักการตลาด ควรจะเป็นเนื้อหาพื้นฐาน
ทางการตลาดมากกวํา การจัดการทางการตลาด 

สํวนเนื้อหาในหมวดหมูํท่ี 9 ท่ีเกี่ยวข๎องกับสังคมและหมวดหมูํท่ี 10 ท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
การตลาดเฉพาะทางจะมีปรากฏในหลักสูตร ร๎อยละ 30.0 และร๎อยละ 37.5 ตามล าดับ ถ๎าพิจารณา
ทางด๎านเนื้อหาจะเห็นวําเป็น พื้นฐานความรู๎ของวิชาหลักการตลาดได๎แตํบรรจุในหลักสูตร 
ในสัดสํวนท่ีร๎อยละ 30.0 และร๎อยละ 37.5 แสดงให๎เห็นวํา เนื้อหาดังกลําวนี้ควรน าไปบรรจุลงใน
วิชาหลักการตลาดเพื่อความครบถ๎วนสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

สํวนเนื้อหาในหมวดหมูํท่ี 3 ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศจะมีปรากฏในหลักสูตร ร๎อยละ 15.0 
แสดงให๎เห็นวําเป็นเนื้อหาพื้นฐานได๎เพราะสามารถเติมเต็มความเป็นพื้นฐานของหลักการตลาด 
ท่ีจะได๎รับรู๎เรื่องระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด ระบบข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อ  
แตํส าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถจะน าไปใช๎
ในการจัดการทางการตลาดมากกวํา แตํถ๎าจะกลําวถึงก็ควรเป็นเพียงภาพรวมของหัวข๎อท่ีจะต๎อง 
ถูกน าไปใช๎ แตํไมํต๎องเน๎นในเรื่องรายละเอียด 
 2. การวิเคราะห์ในประเด็นหรือหัวข๎อยํอย 

หลังจากท่ีได๎วิเคราะห์รายละเอียดของกลุํมหมวดหมูํท้ัง 10 หมวดหมูํแล๎ว ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์
หัวข๎อหรือประเด็นยํอยในแตํละกลุํมหมวดหมูํ เพื่อจะชี้ให๎เห็นถึงความเหมาะสมกับวิชาหลักการ
ตลาด ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวความคิดท่ัวไปจะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีจะเกี่ยวข๎องกับ 
แนวทางการจัดการการตลาด ได๎แกํ การบริหารเบื้องต๎นของการตลาด และการบริหารการตลาด
ซึ่งท้ัง 2 หัวข๎อ หรือประเด็นนี้จะเกี่ยวข๎องกับวิชาการจัดการการตลาด ท้ังนี้เพื่อไมํให๎เสียเวลา 
ในการเรียน ก็ไมํจ าเป็นต๎องบรรจุไว๎ในค าอธิบายรายวิชา แตํถ๎าต๎องการอธิบายให๎เห็นถึงความ
แตกตํางของหลักการตลาดกับการจัดการตลาดก็สามารถท าได๎และจะเป็นประโยชน์ตํอนักศึกษา 
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ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศจะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวทางการ
จัดการการตลาด ได๎แกํ การพยากรณ์การตลาด การก าหนดวัตถุประสงค์ เพราะท้ัง 2 หัวข๎อ หรือ
ประเด็นนี้จะเกี่ยวข๎องกับวิชาการจัดการการตลาดมากกวําหลักการตลาด เพราะท้ัง 2 หัวข๎อ หรือ
ประเด็นจะเป็นเรื่องท่ีนักการตลาดน าไปใช๎ส าหรับการก าหนดแผนทางการตลาด ซึ่งจะเน๎นหนักไป
ทางการจัดการ 

ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎องสํวนประสมการตลาดจะมีหัวข๎อหรือประเด็นท่ีจะเกี่ยวข๎องกับ
แนวทางการจัดการการตลาด ได๎แกํ นโยบายสํวนประสมการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์
ในแตํละสํวนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาด นโยบายการตลาด การเลือกกลยุทธ์การตลาด 
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแขํงขันและการบริหารสํวนประสมการตลาด จาก 8 หัวข๎อ หรือประเด็น
ดังกลําวจะเกี่ยวข๎องกับแนวทางการจัดการตลาด ท้ังนี้ เพราะเป็นเรื่องของนโยบาย การวางแผน 
กลยุทธ์ และการบริหารท่ีเกี่ยวกับสํวนประสมการตลาด ดังนั้น เนื้อหาสํวนนี้ ท่ีจะปรากฏในวิชา
หลักการตลาด ผู๎วิจัยเห็นวํา จะมีความซ้ าซ๎อนกับวิชาการจัดการการตลาด อันจะสํงผลท าให๎
นักศึกษาจะต๎องศึกษาในหัวข๎อเดิมซ้ าอีกในวิชาการจัดการการตลาด ดังนั้น ถ๎าสามารถปรับหัวข๎อ
เหลํานี้ใหมํโดยไมํมีการเน๎นเรื่องนโยบาย การวางแผน กลยุทธ์ และการบริหารก็จะเหมาะสมกวํา 
แตํถ๎าจะให๎เป็นพื้นความรู๎วําเกี่ยวข๎องกับสํวนประสมการตลาดอยํางไร ก็จะชํวยให๎นักศึกษา  
มีความรู๎ความเข๎าใจได๎ดีขึ้น  

ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎ององค์การจะเป็นหัวข๎อหรือประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดการการตลาด
ไมํวําจะเป็นหัวข๎อการจัดองค์การ และการพัฒนาโครงสร๎างองค์การ ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการมากกวําจะเป็นหลักวิชาการตลาด แตํถ๎าใช๎หัวข๎อท่ีเป็นสภาพหรือลักษณะขององค์การและ
รูปแบบของโครงสร๎างองค์การก็จะเป็นพื้นฐานและสอดคล๎องกับความเป็นหลักการตลาด 

ในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎องกับการควบคุม จะเป็นหัวข๎อหรือประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
การตลาดเพราะเป็นเรื่องท่ีผูกพันกับขั้นตอนการวางแผน ไมํวําจะเป็นหัวข๎อการควบคุมการตลาด 
การประเมินผลการตลาด และการปรับปรุงประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวข๎อท่ีไมํควรบรรจุอยูํในวิชา
หลักการตลาด 

จากท่ีวิเคราะห์ในหมวดหมูํดังกลําว จะได๎เห็นหัวข๎อหรือประเด็นท่ีจะเป็นสํวนหนึ่งของ
การจัดการการตลาดมากกวําท่ีอยูํในวิชาหลักการตลาด สํวนในหมวดหมูํท่ีเหลือ ได๎แกํ หมวดหมูํท่ี
เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม หมวดหมูํการแบํงสํวนตลาด หมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการตลาด หมวดหมูํท่ี
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เกี่ยวกับสังคม และหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับการตลาดเฉพาะทางจะเป็นหัวข๎อหรือประเด็นพื้นฐานของ
วิชาหลักการตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลของการวิจัยและวิเคราะห์ผล ผู๎วิจัยมีข๎อคิดเห็น ดังนี้ 
 1. ในการรํางเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาควรบรรจุหัวข๎อหรือประเด็นท่ีครอบคลุมตามหมวดหมูํ
ท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป สภาพแวดล๎อม สารสนเทศ การแบํงสํวนตลาด ตลาด สํวนประสม
การตลาด สังคม และการตลาดเฉพาะทาง สํวนในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับองค์การและการควบคุม  
ไมํจ าเป็นต๎องบรรจุไว๎เพราะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการจัดการการตลาด 
 2. สํวนหัวข๎อหรือประเด็นท่ีอยูํในหมวดหมูํและมีลักษณะท่ีเกี่ยวโยงกับวิชาการจัดการ
การตลาดก็ไมํควรบรรจุลงในค าอธิบายรายวิชา ได๎แกํ การบริหารเบื้องต๎นของการตลาด และการ
บริหารการตลาดท่ีอยูํในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป การพยากรณ์การตลาดและการก าหนด
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวข๎องกับสารสนเทศ นโยบาย การวางแผน กลยุทธ์ 
และการบริหาร ท่ีอยูํในหมวดหมูํท่ีเกี่ยวกับสํวนประสมการตลาด 
 3. ในกรณีท่ีต๎องมีการกลําวถึงหัวข๎อท่ีเกี่ยวโยงกับองค์ประกอบของการจัดการการตลาด 
อยํางเชํน นโยบาย การวางแผน กลยุทธ์ และการบริหาร ก็ควรกลําวถึงความเป็นพื้นฐานหรือ
ภาพรวมกว๎าง ๆ โดยไมํต๎องเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเพราะจะเป็นเรื่องของการจัดการ 
 จากหัวข๎อ 1-3 สามารถจะสรุปข๎อเสนอแนะเนื้อหาวิชาหลักการตลาด (ดูตาราง 2) 
 

ตาราง 2  
สรุปข้อเสนอแนะเนื้อหาวิชาหลักการตลาด 

ล าดับ หมวดหมูํ ข๎อเสนอแนะ 
1 แนวความคิดท่ัวไป ไมํควรมีหัวข๎อ การบริหารเบื้องต๎นทางการตลาดและการบริหาร

การตลาด 
2 สภาพแวดล๎อม เหมือนเดิม ไมํมีข๎อเสนอแนะ 
3 สารสนเทศ ไมํควรมีหัวข๎อ การพยากรณ์การตลาด และการก าหนด

วัตถุประสงค์การตลาด 
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4. การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดควรท่ีจะมีการก าหนดหัวข๎อในค าอธิบาย

รายวิชาตามแผนการสอน (course syllabus) ตลอดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบและ
รับรู๎วําแตํละหัวข๎อมีปรากฏอยูํหรือไมํ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานความตํอเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชามาสํูหัวข๎อท่ีเป็นบท ๆ ในแตํละชํวงเวลาของการบรรยาย 
 5. จากผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถจะตํอยอดศึกษาค าอธิบายรายวิชาของวิชาการจัดการ
การตลาด การวางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด โดยศึกษารายละเอียดของหัวข๎อและศึกษา
เปรียบเทียบความเหมือนกันหรือซ้ าซ๎อนของค าอธิบายรายวิชาดังกลําว 
 6. ควรมีการศึกษาวิจัยเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาหลักการตลาดอยํางตํอเนื่อง เพื่อจะได๎
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ตํอไป 
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ตาราง 2 (ตํอ)  
ล าดับ หมวดหมูํ ข๎อเสนอแนะ 

4 การแบํงสํวนตลาด เหมือนเดิม ไมํมีข๎อเสนอแนะ 
5 ตลาด เหมือนเดิม ไมํมีข๎อเสนอแนะ 
6 สํวนประสมการตลาด ไมํควรมีหัวข๎อ นโยบาย การวางแผน กลยุทธ์และการบริหาร 
7 องค์การ ไมํควรมีหัวข๎อนี้ เพราะเกี่ยวข๎องกับการจัดการมากกวํา 

หลักการตลาด 
8 การควบคุม ไมํควรมีหัวข๎อนี้ เพราะจะเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการ

ทางการตลาด 
9 สังคม เหมือนเดิม ไมํมีข๎อเสนอแนะ 
10 การตลาดเฉพาะทาง เหมือนเดิม ไมํมีข๎อเสนอแนะ 
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ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีช่วงวิกฤตโควิด-19  
ของผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี

The Study of Customer Relation Management Affecting on Brand 
Royalty During the Pandemic of Covid-9: A Case Study of  
True move H Brand Users in Pattani Province, Thailand 

   
ซุลกิฟลี ฮะ1 นารินี แสงสุข2  

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง; Faculty of Business Administration; Sulkiflee hah  
E-mail: Sulkiflee212531@gmail.com1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามค าแหง; Faculty of Business 

Administration; Narinee Seangsook E-mail: Ajnarineeru@gmail.com2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ท่ีสํงผล
ตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี 
และ (2) ศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ 
ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี   

เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎ค าถามแบบปลายปิดเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชากรกลุํมตัวอยําง ผู๎ใช๎บริการ (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 400 คน  

โดยใช๎สถิติวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ สถิติท่ีใช๎สถิติเชิงพรรณนา การหาคํา 
ความถี่ (frequencies) คําร๎อยละ (percentage) คําคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และสถิติเชิงอนุมาน (Independent Samples t test) และ (F test หรือ One-way ANOVA) 
ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 1 และ (Multiple Linear Regression) ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 2  

ผลการศึกษาพบวํา การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร๎างความพึงพอใจ
กับลูกค๎า เพ่ือรักษาฐานลูกค๎าและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค๎าให๎สูงยิ่งขึ้น จนเกิดความจงรักภักดี
ตํอผู๎ใช๎บริการ (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ได๎ในระยะยาว 

mailto:Sulkiflee212531@gmail.com1
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ค าส าคัญ: การบริหารลูกค๎าสัมพันธ,์ ความจงรักภักดี, ผู๎ใช๎บริการ (True Move H) 
 

ABSTRACT  
 

The objective of this research (1) To compare the effect of demographic 
factors on customers’ loyalty during the COVID-19 crisis of True Move H users in 
Pattani province (2) To study customer relationship management affecting loyalty 
during the COVID-19 crisis of True Move H customers in Pattani province. 

This research was quantitative research used questionnaire and close ended 
questions to collect data from 400 people who are the sample population of 
service customers (True Move H) in Pattani province. 

This research used descriptive statistics, frequencies, percentage, average, 
standard division, independent samples t test, F test or One-way ANOVA in the 
proof of the first hypothesis and Multiple Linear Regression in the proof of the 
hypothesis.  

The results showed that customer relationship management is an important 
tool for creating customers’ satisfaction in order to maintain customer base and 
develop relationship with customers to a higher level and affecting on loyalty to 
service users (True Move H) in Pattani province in the long term. 
 
Keywords: Customer Relationship Management, Loyalty, Service Users, True Move H 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมเครือขํายโทรศัพท์มือถือชํวงวิกฤตโควิด-19 ระบาดมีผลกระทบทุกหยํอมหญ๎า 
ไมํเว๎นแตํธุรกิจมือถือ อุตสาหกรรมเครือขํายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีขาดไมํได ๎โดยเฉพาะ
การท างานในรูปแบบ Work From Home และการเรียนออนไลน์ ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 
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อุตสาหกรรมเครือขํายมือถือในประเทศไทยได๎รับผลกระทบจากโควิด-19 ด๎วยรายได๎และจ านวน
ลูกค๎ารวมท่ีลดลง ดูได๎จากผลประกอบการธุรกิจมือถือของผู๎ให๎บริการเครือขํายมือถือท้ัง 3 ราย  
ท้ัง เอไอเอส, ทรูมูฟ เอช, และดีแทค มีรายได๎ที่ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท๎ายของปี พ.ศ. 2563 

ส าหรับในประเทศไทยมีผู๎ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์มือถือหลักอยูํ 3 ราย ได๎แกํ AIS, 
DTAC และ TRUE โดยผลการด าเนินงานไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2564 ของผู๎ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์ 
มือถือท้ัง 3 ราย พบวํา ไตรมาสสองของปี พ.ศ. 2564 AIS ท ารายได๎รวมอยูํท่ี 45,861 ล๎านบาท โดยมี
ก าไรสุทธิ 6,644 ล๎านบาท ลดลง 3.2% (YoY) แตํมีการเติบโตขึ้น 1.2% (QoQ) เทียบกับไตรมาส
กํอนหน๎า โดยมีกลุํมผู๎ใช๎บริการรายเดือนเพิ่มขึ้นสุทธิกวํา 442,400 ราย สํวนกลุํมผู๎ใช๎บริการแบบ
เติมเงิน มีจ านวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 887,900 ราย สํงผลให๎ปัจจุบัน AIS ยังครองอันดับหนึ่งท่ีมีผู๎ใช๎บริการ
มากท่ีสุดถึง 42,767,100 ราย (สมชัย เลิศสุทธิวงค์, 2564) สํวนผลการด าเนินงานในไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2564 DTAC ท ารายได๎รวมอยูํท่ี 7,477 ล๎านบาท มีก าไรสุทธิอยูํท่ี 822 ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 12.2 จากไตรมาสกํอน มีจ านวนผู๎ใช๎บริการท้ังหมดอยูํท่ี 19.1 ล๎านราย เพิ่มขึ้น 229,000 ราย 
จากไตรมาสกํอน (ชารัด เมห์โรทรา, 2564) และผลการด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 
TRUE ขาดทุน 581.41 ล๎านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 260% จากชํวงเดียวกันของปีกํอนท่ีขาดทุน 
1616.17 ล๎านบาท เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงต๎นทุนท่ีเกี่ยวข๎องกับคลื่น 
5G ขณะท่ีกลุํม TRUE มีรายได๎จากการให๎บริการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.1 คิดเป็นจ านวนเงิน 26.9 
พันล๎านบาท จากไตรมาสเดียวกันในปีกํอน สํงผลให๎รายได๎รวมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.7 คิดเป็นจ านวนเงิน 
35,425 ล๎านบาท จากไตรมาสเดียวกันในปีกํอน TRUE มีจ านวนผู๎ใช๎บริการรายใหมํสุทธิประมาณ 
581,000 ราย ในไตรมาส 1 ขยายฐานผู๎ใช๎บริการเพิ่มขึ้นเป็น 31.2 ล๎านราย แบํงเป็นลูกค๎าระบบ
เติมเงิน 21.0 ล๎านราย และระบบรายเดือน 10.2 ล๎านราย ขณะท่ีบริการ 5G เติบโตตํอเนื่อง จนมี
ผู๎ใช๎งาน 5G บนระบบ ทรูมูฟ (True Move H) กวาํ 7 แสนราย  

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาหาข๎อมูลข๎างต๎นแสดงให๎เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนหมายเลข
ท่ีให๎บริการ ซึ่งแนํนอนวํากระทบตํอรายได๎รวมและสํวนแบํงการตลาดของบริษัทท่ีเป็นผู๎ให๎บริการ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ต และในสภาวการณ์ท่ีมีการแขํงขันทางการตลาดท่ีสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ท้ังในด๎านราคา คุณภาพ โปรโมชัน และบริการ ท าให๎ผู๎ใช๎บริการมีทางเลือกมากขึ้น 
จึงเป็นการยากท่ีผู๎ให๎บริการจะรักษาฐานลูกค๎าเดิมไว๎ได๎ โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ท่ีมี
ผู๎ใช๎บริการเครือขํายโทรศัพท์มือถือรวมกันท้ังหมด 779,340 ราย ซึ่งสามารถแยกเป็นสํวนแบํงทาง
การตลาดของผู๎ใช๎บริการเอไอเอส (AIS) คิดเป็น 60.99% ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช (True 
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Move H) คิดเป็น 23.53% ของผู๎ใช๎บริการดีแทด (DTAC) คิดเป็น 15.46% ของผู๎ใช๎บริการ (บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน, 2564) 

จากประเด็นปัญหาดังกลําวจึงท าให๎ผู๎วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวํา การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ี
สํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัด
ปัตตานี โดยมีวิธีการบริหารจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ เพื่อให๎ลูกค๎ารายใหมํหันมาเลือกใช๎บริการและ
รักษาผู๎ใช๎บริการเดิม เพื่อเป็นประโยชน์แกํการด าเนินธุรกิจการให๎บริการและน าผลท่ีได๎จาก
การศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อน ามาพัฒนาธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการรักษาฐานลูกค๎า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ท่ียั่งยืนและเป็นข๎อได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์มีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 
ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี

2. เพื่อศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ สํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี
 

นิยามศัพท์ 
 

1. การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management--CRM) หมายถึง 
วิธีการหรือแนวทางในการท่ีจะตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความ
พึงพอใจในสินค๎าหรือบริการหรือบริษัท โดยท่ีลูกค๎าและบริษัทได๎รับผลประโยชน์รํวมกันตลอดจน
เพ่ือจูงใจให๎ผ๎ูใช๎บริการซื้อหรือใช๎บริการอยํางยืดยาว 

2. ความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการ (loyalty) หมายถึง ผู๎ใช๎บริการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการ
ของ ทรูมูฟ เอช (True Move H) เพียงเจ๎าเดียว และใช๎มาตลอดติดตํอกันเป็นระยะเวลายาวนาน 

3. ผู๎ใช๎บริการ (customer) หมายถึง ผู๎ซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) 
ในจังหวัดปัตตาน ี
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4. ผู๎ให๎บริการ (facilitator) หมายถึง พนักงานของทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัด
ปัตตาน ี

5. วิกฤตโควิด-19 หมายถึง วิกฤตการณ์โรคติดตํอท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา ในเมืองอูํฮั่น 
ประเทศจีน ชํวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และได๎แพรํกระจายไปท่ัวโลก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยได๎ก าหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะ ศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผล
ตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี

ประชากรและกลุํมตัวอยํางท่ีอยูํในขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้ คือ  
1. ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าในครั้งนี้ คือ ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี 
2. กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ได๎จากการสุํมผู๎ใช๎บริการด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบ

ไมํใช๎ความนําจะเป็น (non-probability sampling) โดยการเลือกตัวอยํางแบบเจาะจง (judgmental 
sampling) กับผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี จ านวน 400 ราย 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดของลักษณะทางประชากรศาสตร์  
Shiffman and Kanuk (2003) ได๎ให๎ความหมายของลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ 

ไว๎คล๎ายคลึงกันโดยกลําววํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข๎อมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล เชํน 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได๎ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตํอ พฤติกรรมผู๎บริโภค  

 
แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

ตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2013) ระบุวํา การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management--CRM) หมายถึง กระบวนการจัดการข๎อมูลของลูกค๎ารายบุคคล 
โดยการเก็บข๎อมูล น ามาวิเคราะห์ เพื่อสร๎างสินค๎าและบริการท่ีตรงตามความต๎องการของลูกค๎า
รายบุคคล และน ามาปรับปรุง เพิ่มหรือลด การท างานให๎เหมาะสม เพื่อลดคําใช๎จํายบางสํวน 
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ท่ีไมํจ าเป็น เพื่อสร๎างสินค๎าและบริการท่ีตรงและเหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎า สํงผลให๎
ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี (loyalty)  

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาองค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ คือ การจัดระบบล าดับเหตุการณ์
ส าคัญตําง ๆ ตามแนวคิด (Lawson-Body and Limayem) และสามารถมาประยุกต์ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (ปิยะนารถ สิงห์ชู, 2555) (1) การติดตามลูกค๎า (2) สัมพันธภาพกับลูกค๎า 
(3) การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน (4) การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า (5) การเป็นหุ๎นสํวน และ 
(6) การท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล 

 
แนวคิดและเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ  

ความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า หมายถึง ความรู๎สึกยึดมั่น ถือมั่น อยํางลึกซึ้งท่ีจะเกิดการซื้อซ้ า
หรืออุดหนุนสินค๎าและบริการอยํางตํอเนื่องในอนาคต แม๎วําจะได๎รับอิทธิพลจากสถานการณ์ตําง ๆ 
และความพยายามทางการตลาดท่ีจะท าให๎เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค๎า (Kotler, 2003)  
ซึ่งสามารถนิยามความจงรักภักดีในเรื่องของพฤติกรรมการซื้อ ได๎ดังนี้ (นพกร ศรีจ านงค์, 2551) (1) การซื้อ 
ซ้ าเป็นปกติ (2) การซื้อข๎ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ (3) การบอกตํอผู๎อื่น และ (4) ความเชื่อมั่นตํอ 
ผู๎ให๎บริการท่ีมากกวําคูํแขํง 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชิตพล โปยขุนทด (2562) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดี
ของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS ในจังหวัดขอนแกํน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษา 
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS ในเขตจังหวัดขอนแกํน (2) เพื่อศึกษา
ความจงรักภักดีของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS ในเขตจังหวัดขอนแกํน (3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS  
ในจังหวัดขอนแกํน เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง
เป็นลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS ในเขตจังหวัดขอนแกํน จ านวน 400 ราย สถิติท่ีใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล สถิติพรรณนา ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t test, F test (ANOVA) 
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ 

สุวลักษณ์ มาศคีรีวงศ์ (2563) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ท่ีสํงผลตํอความ
จงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) 
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ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ เพื่อศึกษาลักษณะสํวนบุคคลท่ีสํงผลตํอ
ความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการท่ีสํงผลตํอความ
จงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) 
ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม (questionnaire) 
และสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําที 
คําเอฟ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา (1) ผู๎ใช๎บริการ 
ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน ไมํมีผลตํอ
ความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ (2) ผู๎ใช๎บริการท่ีมีเหตุผลเลือกใช๎บริการ จ านวน
ครั้งท่ีใช๎บริการ วัตถุประสงค์ในการใช๎บริการ ชํวงวันท่ีเข๎าใช๎บริการ ชํวงเวลาท่ีเข๎าใช๎บริการ และ
ชํองทางท่ีเลือกใช๎บริการท่ีแตกตํางกัน ไมํมีผลตํอความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ 
มีผลตํอความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
(3) ความจงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงกับกลุํมตัวแปรอิสระ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ญาณัจฉรา เดชะ (2563) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร ท่ีสํงผล
ตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ ระดับภาพลักษณ์องค์กร ระดับความจงรักภักดีของลูกค๎า 
และการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กรท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าธนาคารพาณิชย์
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได๎ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง จ านวน 392 ราย มีคําความเชื่อมั่น
เทํากับ 0.95 ภาพลักษณ์องค์กรและความจงรักภักดีของลูกค๎า มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.93 สถิติ
ท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติการถดถอยพหุคูณ 

รัตน์ชนก พราหมณ์ศิร (2564) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ ความจงรักภักดีของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าและของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (2) ผู๎วิจัยได๎ศึกษา
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ของลูกค๎า และความจงรักภักดีของผู๎ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 215 ราย โดยเก็บจากแบบสอบถามการวิเคราะห์ข๎อมูล
ใช๎การวิเคราะห์ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค๎าตามแนวทางการบริหาร
ลูกค๎าสัมพันธ์ ของลูกค๎าร๎านสะดวกซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความภักดีของผู๎บริโภค
ร๎านสะดวกซื้อ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางกลยุทธ์การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ตํอความภักดีของ
ผู๎บริโภคร๎านสะดวกซื้อ โดยศึกษาจากกลุํมตัวอยําง ผู๎บริโภคร๎านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ คือ คําสถิติร๎อยละ 
คําคะแนนเฉลี่ย คําเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
    (independent variable)            (dependent variable)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผู๎ใช๎บริการท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 
ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน  

2. การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ สํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ 
เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี

การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ชํวงวิกฤตโควิด-19 

ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตาน ี

1. การติดตามผ๎ูใช๎บริการ             

2. ความสัมพันธภาพกับผู๎ใช๎บริการ 

3. การบริหารสื่อสารระหวํางกัน    

4. การเข๎าใจความคาดหวังจากผู๎ใช๎บริการชํวง

วิกฤตโควิด-19 

5. การเป็นหุ๎นสํวน                       

6. การท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล 

(Lawson & Limayem, 2004) 

 

แนวคิดความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ 

ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตาน ี

1. การซื้อซ้ า 

2. การซื้อข๎ามสายสินค๎า/บริการ 

3. การบอกตํอบุคคลอื่น 

4. ความเชื่อมั่นตํอผู๎ให๎บริการทรมูฟู เอช (True Move H) 

ที่มากกวําคูํแขํง 

(Griffin, 1995) 

ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานี 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
6. อาชีพ 
(Shiffman & Kanuk, 2003) 
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ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความ
จงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี เป็น
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นด๎านประชากรศาสตร์ชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี โดยใช๎แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
และท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยอาศัยความถี่ (frequency) คําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย 
(mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ข๎อมูล 
และน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

สํวนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได๎ตํอเดือน และอาชีพ สรุปผลได๎วํา จากกลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎บริการ จ านวน 400 คน 
ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 54.7) มีอายุอยูํในชํวงระหวําง 20-30 ปี (ร๎อยละ 62.7) 
มีสถานภาพสมรส (ร๎อยละ 67.5) มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา (ร๎อยละ 57.0) 
มีรายได๎ตํอเดือนอยูํในชํวงระหวําง 10,000-20,000 บาท (ร๎อยละ 58.0) และประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน (ร๎อยละ 66.0) 

สํวนท่ี 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดี
ชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี โดยผู๎ศึกษา 
ได๎ท าการแบํงประเภทของการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช 
ในจังหวัดปัตตานีออกเป็น 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการติดตามผู๎ใช๎บริการ ด๎านความสัมพันธภาพกับ
ผู๎ใช๎บริการ ด๎านการบริหารสื่อสารระหวํางกัน ด๎านการเข๎าใจความคาดหวังจากผู๎ใช๎บริการชํวงวิกฤต
โควิด-19 ด๎านการเป็นหุ๎นสํวน และด๎านการท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล โดยแสดงการหาคําเฉลี่ย 
(mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard) ผลวิเคราะห์ข๎อมูลระดับความคิดเห็นตํอการบริหาร
ลูกค๎าสัมพันธ์ชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานี ของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ท่ีใช๎เป็นกลุํมตัวอยําง พบวํา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.48  

สํวนท่ี 3 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ 
ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานี โดยผู๎ศึกษาได๎ท าการแบํงประเภทของความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 
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ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานีออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการซื้อซ้ าเป็นปกติ ด๎านการ
ซื้อข๎ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ ด๎านการบอกตํอผู๎อื่น และด๎านความเชื่อมั่นตํอผู๎ให๎บริการท่ีมากกวํา
คูํแขํง โดยแสดงการหาคําเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลวิเคราะห์
ข๎อมูลระดับความคิดเห็นตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช ใน
จังหวัดปัตตานี ของผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีใช๎เป็นกลุํมตัวอยําง พบวํา มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.29  
 สํวนท่ี 4 การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้   
 1. วิธีทดสอบทางสถิติ t test กับ F test (One-way ANOVA) ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 
1 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎ 
บริการ ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานี จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนการสุํมตัวอยํางใน 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน และอาชีพ โดยแสดงคําแจกแจงความถี่ 
(frequency) คําเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

1.1 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤต 
โควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ 
t test และผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

1.1.1 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีเพศท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ t test และ
ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

1.1.2 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีอายุท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ F test และ
ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

1.1.3 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีสถานภาพท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 
ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ F test 
และผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

1.1.4 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤต 
โควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ 
F test และผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 
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1.1.5 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีรายได๎ตํอเดือนท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤต 
โควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ 
F test และผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

1.1.6 ผู๎ใช๎บริการท่ีมีอาชีพท่ีตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี แตกตํางกัน โดยสถิติท่ีใช๎ t test และ
ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

2. วิธีทดสอบทางสถิติ Regression ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี 2 คือ การบริหารลูกค๎า
สัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) 
โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือใช๎เป็นคําพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ ดังนี้ 

 
ตาราง 1  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีช่วงวิกฤตโควิด-19 ของผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช 
(True Move H) ในจังหวัดปัตตานี 

ตัวแปรพยากรณ์ b 
Std. 
Error β t Sig. 

(constant) 0.260 0.169  1.536 0.125 
ความสัมพันธภาพกับผู๎ใช๎บริการ 0.337 0.088 0.289 3.842 0.000* 
การท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล 0.226 0.071 0.226 3.168 0.002* 
การติดตามผู๎ใช๎บริการ 0.196 0.081 0.182 2.423 0.016* 
การเป็นหุ๎นสํวน 0.143 0.071 0.134 2.010 0.045* 
 r = 0.783 R2= 0.613 SEest = 0.428     F = 156.560  
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากผลการศึกษาในตาราง 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบวํา คําสัมประสิทธิ์ ของปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรพยากรณ์ความ
จงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี อยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 4 ปัจจัย คือ ความสัมพันธภาพกับผู๎ใช๎บริการ (X2) มีน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรพยากรณ์ความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของผู๎ใช๎บริการ 
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ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ีมากท่ีสุด รองลงมา ได๎แกํ การท าให๎เฉพาะเจาะจง
บุคคล (X6) การติดตามผู๎ใช๎บริการ (X1) และการเป็นหุ๎นสํวน (X5) มีคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) เทํากับ 0.337, 0.226, 0.196 และ 0.143 ตามล าดับ และในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทํากับ 0.289, 0.226, 0.182 และ 0.134 ตามล าดับ และโดยมีคําสัมประสิทธิ์-
สหสัมพันธ์พหุคูณ เทํากับ 0.783 มีอ านาจในการพยากรณ์เทํากับ 0.613 คําความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) เทํากับ 0.428 และคําคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
(a) เทํากับ 0.260 โดยท้ัง 4 ตัวแปร สามารถรํวมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 
ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาจากตาราง 1 แสดงการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์คําสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ พบวํา การบริหารลูกค๎า
สัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) 
ในจังหวัดปัตตานี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

จากการวิจัยบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี จากผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย 
สามารถสรุปและอภิปรายผล ได๎ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ กับตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งสอดคล๎องกับ ชิตพล โปยขุนทด (2562) 
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G เครือขําย AIS ในเขต
จังหวัดขอนแกํน โดยจากผลการศึกษากลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
อายุอยูํระหวําง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา ได๎รับรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 10,000-20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัท พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
อายุอยูํระหวําง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา ได๎รับรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 10,000-20,000 บาทและมีอาชีพพนักงานบริษัท 
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การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของผู๎ใช๎บริการ 
ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎การวิเคราะห์
คําสถิติสัมประสิทธิ์อยํางงําย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
ผลท่ีได๎จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีพบวํา การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความ
จงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี โดย
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) มีคํา 0.783 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยปัจจัย
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช 
(True Move H) ในจังหวัดปัตตานี มีจ านวน 4 ด๎าน เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ 
ความสัมพันธภาพกับผู๎ใช๎บริการ การท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล การติดตามผู๎ใช๎บริการ และการเป็น 
หุ๎นสํวน สํวนปัจจัยการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีไมํสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของ
ผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี มีจ านวน 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหาร
สื่อสารระหวํางกันและด๎านการเข๎าใจความคาดหวังจากผู๎ใช๎บริการชํวงวิกฤตโควิด-19 ดังนั้น  
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของผู๎ใช๎บริการ 
ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี (Y) ได๎ร๎อยละ 61.30 (R2 = 0.613) จึงสรุปได๎วํา 
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการทรูมูฟ เอช 
(True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ีจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  

การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด -19 ของผู๎ใช๎บริการ 
ทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถอภิปรายผลแตํละด๎าน ได๎ดังนี้ 

1. ด๎านการติดตามผู๎ใช๎บริการ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ 
(2562) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีสํงผลตํอความภักดีของผู๎ใช๎บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวํา การให๎บริการสามารถท านาย
ความคาดหวังในการติดตามคุณภาพและภาพลักษณ์ของผู๎ใช๎บริการท่ีสํงผมตํอความจงรักภักดี 
อยํางมีนัยส าคัญ .05 

2. ด๎านความสัมพันธ์กับผู๎ใช๎บริการ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชิตพล โปยขุนทด 
(2562) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีสํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎าท่ีใช๎บริการ 4G 
เครือขําย AIS ในเขตจังหวัดขอนแกํน อยูํในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านงานสามารถ
ท านายความคาดหวังการบริการในคุณภาพการบริการท่ีสํงผลตํอความภักดีของผู๎ใช๎บริการ อยํางมี
นัยส าคัญ .05 
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3. ด๎านการบริหารสื่อสารระหวํางกัน โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชื่นสุมล 
บุนนาค (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎าของธุรกิจบริการ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ตํอความภักดีในตราสินค๎า กรณีศึกษาเปรียบเทียบตราสินค๎า เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ พบวํา 
ปัจจัยด๎านบุคคลและจ านวนศูนย์บริการ ผลการวิจัยพบวํา ผลเชิงบวกตํอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขําย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช๎เลขหมายเดิมหรือความภักดีในตราสินค๎า ซึ่งประกอบด๎วย พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการให๎บริการ สุภาพ และมีมารยาท มีความกระตือรือร๎น มีความรู๎และเข๎าใจ
ในสินค๎าและบริการ รวมถึงรายละเอียดของโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจเป็นอยํางดี 

4. ด๎านการเข๎าใจความคาดหวังของผู๎ใช๎บริการชํวงวิกฤตโควิด-19 โดยผลการวิจัยนี้ มีความ 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ ธนวัฒน์ ขํายแก๎ว (2560) ท่ีกลําววํา การบริการท่ีเป็นเลิศท่ีผู๎ให๎บริการ
สํงมอบให๎กับลูกค๎าได๎ตรงตามความปรารถนาหรือได๎มากกวําสิ่งท่ีคาดหวังไว๎จนท าให๎ลูกค๎ารู๎สึก  
พึงพอใจ จะน ามาซึ่งความจงรักภักดี และความไว๎วางใจ สอดคล๎องกับกับทฤษฎีความคาดหวัง 
ของ Vroom (1970) ผลการวิจัยพบวํา บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เมื่อเขามองเห็นโอกาสของความ
นําจะเป็นไปได๎ (probability)  

5. ด๎านการเป็นหุ๎นสํวน โดยตามแนวคิดของ Lawson-Body และ Limayem (อ๎างถึงใน 
ปิยะนารถ สิงห์ชู, 2564) ผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชื่นสุมล บุนนาค (2556) ศึกษาเรื่อง 
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎าของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตํอความภักดีในตราสินค๎า 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบตราสินค๎า เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ผลการวิจัยพบวํา การบริหารความ 
สัมพันธ์กับลูกค๎าของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตํอความจงรักภักดีในตราสินค๎า ซึ่งอยูํในระดับ
มากท่ีสุด สํงผลตํอการเข๎ามามีสํวนรํวมเป็นหุ๎นสํวน Partner ตํอแบรนด์สินค๎า โดยอยํางมีนัยส าคัญ .05 

6. ด๎านการท าให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยะนารถ 
สิงห์ชู (2564) ศึกษาเรื่อง การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management 
--CRM) โดยผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านมุํงเสนอสินค๎าในกลุํมเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา 
กลยุทธ์การขายท่ีจะสร๎างและรักษาระดับความสัมพันธ์ของลูกค๎า เพื่อท่ีจะน าไปสูํเป้าหมายรายได๎
ขององค์กร  

ความจงรักภักดีชํวงวิกฤตโควิด-19 ของผู๎ใช๎บริการ ทรูมูฟ เอช ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลแตํละด๎าน ได๎ดังนี้ 

1. การซื้อซ้ าปกติ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา อ๎นเกษม (2562)  
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ าของลูกค๎า ผลการวิจัยพบวํา 
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การสํงโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะลูกค๎าเกําเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการกลับมาซือ้ซ้ าซึง่ลูกค๎าเกํานั้นก็มีเปอร์เซ็นต์
ในการซื้อซ้ าท่ีสูง เนื่องจากวํา พวกเขาคือกลุํมคนท่ีเคยใช๎สินค๎าและบริการของเราแล๎ว โปรโมชั่น
จะชํวยให๎พวกเขาตัดสินใจซื้อซ้ าได๎งํายขึ้น ท าให๎ลูกค๎ารักเเบรนด์ รักตัวตนของเเบรนด์ รักตัวตน
ของสินค๎า ใช๎เเล๎วร๎ูสึกมากกวําเเคํคุ๎มคําเเตํรู๎สึกภูมิใจ  

2. การซื้อข๎ามสายสินค๎าหรือบริการ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิตรา กาสาเอก 
และสุณีย์ ลํองประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางคุณภาพการให๎บริการกับความ
จงรักภักดีของผู๎ใช๎บริการ ผลการวิจัยพบวํา การท่ีลูกค๎าไมํมีปัญหาในการท่ีผู๎ให๎บริการขึ้นราคา แม๎วํา
ราคาจะสูงขึ้น แตํลูกค๎าก็ยังเลือกการบริการของเราอยูํ เพียงแตํเปลี่ยนเป็นสินค๎าตัวอื่นในสายเดียวกัน 
มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค๎าเกํา เพราะลูกค๎ายอมจํายมากกวําท่ีอื่นหากการบริการนั้น 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจได๎ สํงผลตํอคุณภาพในการให๎บริการโดยท าให๎ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความจงรักภักดีในแบรนด์สินค๎าโดยอยํางมีนัยส าคัญ 

3. การบอกตํอบุคคลอื่น โดยผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จารุพร ตั้งพัฒนกิจ (2563) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการเลือกใช๎และการบอกตํอในการใช๎บริการ ผลวิจัยพบวํา สิ่งท่ีดีเกี่ยวกับ
ผู๎ให๎บริการและการบริการ แนะน า และกระตุ๎นให๎คนอื่นสนใจและใช๎การบริการนั้น สํงผลตํอความ
ยั่งยืนของแบรนด์สินค๎า ซึ่งสํงผมตํอความจงรักภักดี ยิ่งกวํานั้น ผู๎ให๎บริการเป็นหัวใจส าคัญตํอการ
บริการในแบรนด์สินค๎ากับผู๎ใช๎บริการท้ังลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํเพื่อให๎เกิดความจงรักภักดีและเชื่อมั่น
ในการให๎บริการสินค๎าตําง ๆ 

4. ความเชื่อมั่นตํอผู๎ให๎บริการเครือขํายทรูมูฟ เอช (True Move H) ท่ีมากกวําคูํแขํง โดย
ผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นงนภัส เอี่ยมยัง (2562) ได๎อธิบายไว๎วํา การสร๎างความมั่นใจ 
(assurance) หมายถึง ความซื่อสัตย์ของพนักงาน การรักษาความลับของลูกค๎า ตลอดจนความรู๎
ความสามารถของพนักงาน โดยปัจจัยคุณภาพการให๎บริการท่ีมีผลตํอความจงรักภักดีของบริษัท  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

1. เนื่องจากอยูํในชํวงสถานการณ์โควิด-19 จึงต๎องเว๎นระยะหํางทางสังคม (social distancing) 
จึงท าให๎พนักงานจ านวนมากต๎องท างานอยูํกับบ๎าน (work from home) บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น 

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87
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จ ากัด (มหาชน) จึงควรสร๎างจุด Touch Point การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น ท่ีตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง และท าการวิจัยทางการตลาด เพื่อให๎ตรงกับความต๎องการ
และความพึงพอใจของลูกค๎ามากที่สุด และสร๎างความจงรักภักดีให๎กับผลิตภัณฑ์ (brand loyalty) 

2. เน๎นการสํงเสริมสวัสดิการในรูปแบบตําง ๆ ให๎แกํสมาชิก จัดกิจกรรมพบปะอยํางสม่ าเสมอ 
สมนาคุณแกํสมาชิกท่ีอยูํรํวมกับ (True Move H) มาอยํางยาวนาน เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์
อันดีระหวํางสมาชิกของทรูมูฟ เอช (True Move H) ให๎มีความแนบแนํน หากสามารถรักษาสมาชิก
เกําได๎ก็จะสร๎างความเชื่อมั่นตํอผู๎ท่ีจะตัดสินใจเข๎ามาเป็นสมาชิกใหมํของทรูมูฟ เอช (True Move 
H) ในจังหวัดปัตตาน ี

3. ลดชํองวํางของการให๎บริการด๎วยการสร๎างมาตรฐานของการบริการท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน 
บนบรรทัดฐานเดียวกัน และความเทําเทียมกันของทุกสาขาท่ีให๎บริการ เพื่อไมํให๎เกิดการเปรียบเทียบ
จากสมาชิก พนักงานจ าเป็นต๎องมีความกระตือรือร๎นในการให๎บริการท่ีดี ด๎วยข๎อมูลท่ีถูกต๎อง แมํนย า
และเป็นมิตรแกํผู๎ท่ีเข๎ามาใช๎บริการของทรูมูฟ เอช (True Move H) ในจังหวัดปัตตาน ี
  
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการท าวิจัยคร้ังตํอไปควรใช๎กลุํมตัวอยํางให๎มีความหลากหลายและควรมีกลุํมตัวอยําง
ท่ีกระจายท่ัวพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ท่ีมีสาขาให๎บริการรองรับการให๎บริการจะยิ่งสํงผลดีตํองานวิจัย
เป็นอยํางมาก เพราะลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเข๎าใช๎บริการของสมาชิกแตํละ
พื้นท่ีมีความแตกตํางกัน  

2. ในการท าวิจัยครั้งตํอไปควรมีการน า Model ทฤษฎีแรงจูงใจมาใช๎รํวมกับการบริหารลูกค๎า-
สัมพันธ์ เพ่ือสร๎างความจงรักภักดีให๎กับผลิตภัณฑ์ (brand loyalty) 

3. ในการท าวิจัยคร้ังตํอไปควรใช๎เครื่องมือแบบสอบถามท่ีอยูํท้ังในรูปแบบ Google Form 
และในรูปแบบการแจกแบบสอบถามเป็นกระดาษ เพื่อความหลากหลายและครบถ๎วนในการเก็บ
ข๎อมูลปฐมภูมิ และเพื่อให๎ค าปรึกษาในการตอบแบบสอบถามได๎ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู๎แจก
แบบสอบถามและผู๎ตอบแบบสอบถาม สํงผลให๎ได๎ข๎อมูลท่ีถูกต๎องและครบถ๎วนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์และศึกษาปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง 
กลุํมเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ผู๎ท่ีมีความสนใจท่ีจะซื้อบ๎านน็อคดาวน์ในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลําง 
ได๎แกํ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 ผลการวิจัย พบวํา เพศท่ีแตกตํางกันมักจะมีทัศนคติการรับรู๎และการตัดสินใจเรื่องการซื้อ
สินค๎าและบริการท่ีแตกตํางกัน อายุของกลุํมของผู๎บริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์ตํอการบริโภคสินค๎าหรือ
บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีมีอายุแตกตํางกัน ตํอมาพบวํา รายได๎
และอาชีพ (income, education and occupation) เป็นตัวแปรท่ีส าคัญตํอการก าหนดสํวนของ
ตลาด โดยรายได๎จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู๎บริโภคในการซื้อสินค๎า และในขณะเดียวกัน  
การเลือกซื้อสินค๎าท่ีแท๎จริงแล๎วอาจใช๎เกณฑ์รูปแบบจากการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ 
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมได๎ และพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) สํงผลตํอพฤติกรรม
การซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคําทดสอบสถิติ 
One-way ANOVA เป็นผลมาจากความแตกตํางและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์จะสํงผลตํอการ
ตอบสนองของลูกค๎าในการออกแบบและพัฒนาจะสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าท่ี
แตกตํางกัน โดยราคาท่ีจะต๎องจํายเป็นคุณคําของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินเมื่อเปรียบเทียบระหวําง
คุณคําของผลิตภัณฑ์และราคาจะสํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคได๎ ในชํองทางการจัดจ าหนําย
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หรือท าเลท่ีตั้งจะชํวยให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ชํองทางและการกระจายตัวสูํการตลาด
ท่ีดีจะชํวยตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ดีมากยิ่งขึ้น การสํงเสริมทางการตลาดจะเป็น
สํวนชํวยสร๎างความพึงพอใจของผู๎บริโภคโดยจะชักจูงให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการท่ีมีอิทธิพลตํอ
ความรู๎สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ ในด๎านของบุคคลเป็นสํวนประสมการตลาดท่ีส าคัญ 
เพ่ือชํวยในการก าหนดกลยุทธ์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎าท่ีดีจะสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อของ
ผู๎บริโภค ด๎านลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งท่ีผู๎บริโภคสามารถสัมผัสได๎โดยการสร๎างความแตกตําง
อยํางโดดเดํนและมีคุณภาพจะท าให๎ลูกค๎าเข๎าใจความหมายในการท าการสื่อสารทางการตลาด
ออกสูํสาธารณะได๎ดี และในสํวนของกระบวนการเมื่อมีกระบวนการภายในท่ีเชื่อมโยงและชัดเจน
จะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจและมีพฤติกรรมการซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้น เมื่อน าองค์ประกอบ 
สํวนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข๎าด๎วยกันจะสํงผลให๎ผู๎บริโภคมีความสนใจ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นได๎อีกด๎วย 
 
ค าส าคัญ: สํวนประสมการตลาด, พฤติกรรมผู๎บริโภค, บ๎านน็อคดาวน์ 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study the Consumer’s decision to 
purchase a knock-down house and the marketing mix factors affecting the consumers’ 
decision to purchase a knock-down house in the lower southern provinces. 
 The targeted group was people who are interested in purchasing knock-down 
houses in the lower southern provinces namely Songkhla, Satun, Trang, Phatthalung, 
Pattani, Yala, Narathiwat. 
 The findings revealed that different genders tended to have different attitudes, 
perceptions, and decisions about purchasing products and services. The age of 
consumers related to the consumption of goods or services responded to the needs 
of consumers at different ages. It was also found that income, education and 
occupation were important variables in determining market segments. Moreover, 
income determined consumer behavior in purchasing products. And at the same 
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time, actual purchases might be based on lifestyle criteria, taste, occupation, 
education, etc., as behavior determination. The marketing mix factor (7Ps) had a 
statistically significant difference in purchasing decisions on a knock-down house 
at the .05 level. One-way ANOVA statistical test values calculated from differences 
The composition of the products affected the response of the consumers to the 
design and the needs of different consumers. The price was the value of the 
product in monetary terms. When comparing the value of a product and its price, 
it affects the decision of the consumer. The distribution channel or location would 
facilitate consumers to get to know more about the product. Good channels and 
distribution to the market would better meet the needs of consumers. Promotion 
of marketing satisfied consumers by influencing consumers’ needs to influence 
feelings, beliefs, and purchasing behaviors. The personal factor was an important 
marketing mix to formulate strategies and good interactions influencing consumer 
purchasing behavior. Physical appearance was tangible by creating distinctive and 
qualitative differentiation. It would help all consumers understand the meaning of 
marketing communications to the public well. As part of the process, when there 
was a clear and coherent internal process, it would increase consumer satisfaction 
and purchasing behavior. Finally, when the marketing mix was applied together, it 
could drive more interest, satisfaction, and purchasing behavior. 
 
Keywords: Marketing Mix, Consumer Behavior, Knockdown House 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

บ๎านหรือท่ีอยูํอาศัย หมายถึง สถานท่ีท่ีบุคคลในครอบครัวใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันเป็นสํวนใหญํ 
ซึ่งท่ีพักอาศัยนับวําเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยท่ัวไปและ
เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตํอชีวิตความเป็นอยูํและสุขภาพของผู๎อยูํอาศัย ซึ่งในปัจจุบันท่ีพักอาศัยส าเร็จรูป
ขนาดเล็กหรือท่ีนิยมเรียกกันวําบ๎านน็อคดาวน์ท่ีมีลักษณะการกํอสร๎างแบบประกอบเสร็จยกไปติดตั้ง
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หรือสามารถถอดประกอบได๎ ก าลังได๎รับความนิยมมากขึ้นตามกระแสทางสังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล๎อม ประชากรท่ีอยูํในชํวงท างานและผู๎สูงอายุตํางมีความต๎องการท่ีอยูํอาศัยท่ีตอบสนองตํอ
การใช๎สอยท่ีหลากหลายมากขึ้น เชํน ท่ีพักเอนกประสงค์ บ๎านพักชั่วคราว บ๎านผู๎สูงอายุ รีสอร์ท 
โฮมสเตย์ เป็นต๎น โดยท่ีพักอาศัยเหลํานี้มีราคาไมํสูงมากและต๎องการการกํอสร๎างท่ีรวดเร็วท าให๎
ผู๎ประกอบการมีมากขึ้นท้ังในเมืองและตํางจังหวัด 

จากศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาด
ท่ีอยูํอาศัยของภาคใต๎ พบวํา ภาพรวมตลาดมีการชะลอตัวอยํางมากในด๎านอุปทานของหนํวยเปิด
ขายใหมํ ซึ่งจ านวนหนํวยลดลงร๎อยละ 20.3 และมูลคําลดลงร๎อยละ 38.6 โดยเป็นการลดลงท้ังใน
สํวนของอาคารชุดและบ๎านจัดสรรเปิดขายใหมํ ร๎อยละ 27.9 และร๎อยละ 17.7 ตามล าดับ แสดง
ให๎เห็นวําผู๎ประกอบการมีการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ตและสงขลา (ศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2564) จึงเห็นได๎วํา ผู๎ท่ีต๎องการท่ีอยูํอาศัยใน
จังหวัดภาคใต๎ตอนลํางเริ่มหันมาให๎ความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทบ๎านน็อคดาวน์เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รายได๎ท่ีลดลงและรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจาก
โรคโควิค 19 อีกท้ัง การได๎รับความนิยมในการมีบ๎านหลังเล็กส าหรับการพักผํอนและผู๎ท่ีมีความ  
ชื่นชอบบ๎านในรูปแบบท่ีมีความเรียบงํายแตํลงตัวมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

ผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และรับเหมากํอสร๎างจึงมีการพัฒนากลยุทธ์การขาย กรรมวิธี
การผลิต-ประกอบ ขนสํงติดตั้งและการบริการเพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎า แตํการจะท าให๎ธุรกิจเติบโต
อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืนได๎นั้น เจ๎าของธุรกิจหรือผ๎ูประกอบการจ าเป็นจะต๎องมีองค์ความรู๎ท้ังศาสตร์
และศิลปะในการบริหารจัดการอยํางรอบด๎าน คล๎ายกับธุรกิจขนาดใหญํ อันได๎แกํ องค์ความรู๎ด๎าน
การตลาด การขาย การเงิน การจัดซื้อจัดจ๎าง การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและความ
เชี่ยวชาญในงานกํอสร๎าง รวมถึงองค์ความรู๎ด๎านงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อความเหมาะสม
และตรงตามความต๎องการของลูกค๎าในพื้นท่ี ซึ่งผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังขาดองค์ความรู๎ท่ีจ าเป็น
และขีดความสามารถไมํเพียงพอในการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎า  

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวํา สํวนประสมทางการตลาดจะสํงผลกระทบตํอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลํางอยํางไรและคาดหวังวํา 
ผลการวิจัยจะได๎น าไปใช๎เป็นแนวทางให๎แกํผู๎ประกอบการหรือผู๎ท่ีสนใจจะศึกษา ได๎เข๎าใจถึงปัจจัย
ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์
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ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคอยํางเหมาะสมและสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันในธุรกิจตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์

ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง 
 

นิยามศัพท์ 
 

 1. บ๎านน็อคดาวน์ คือ รูปแบบของบ๎านสมัยใหมํท่ีเพิ่งจะถูกบัญญัติชื่อขึ้นมาใหมํ ซึ่งเป็นรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของบ๎านสไตล์นี้เรียกวํา “Finished Home” หรือบ๎านส าเร็จรูปเป็นแบบบ๎าน 
ท่ีเล็กกะทัดรัดเพียงพอแกํการอยูํอาศัย โดยจุดเดํนของบ๎าน คือ จะสร๎างโดยไมํมีสํวนของคานและ
เสาในการรองรับน้ าหนัก แตํจะใช๎ผนังเป็นตัวรับน้ าหนักแทนโดยใช๎วิธีการน าชิ้นสํวนมาประกอบกัน
ให๎เป็นตัวบ๎าน ซึ่งระยะเวลาการกํอสร๎างโดยเฉลี่ยจะไมํเกิน 1 เดือน หรือเพียงแคํ 2 สัปดาห์ ก็สามารถ
เข๎าพักอาศัยได๎ 
 2. ภาคใต๎ตอนลําง คือ จังหวัดทางภาคใต๎ของประเทศไทย ตั้งแตํจังหวัดตรัง ลงไปจนถึง
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได๎แกํ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 3. พฤติกรรมการตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีปัจจัยด๎านตําง ๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับ 
การตัดสินใจซื้อ โดยในงานวิจัยนี้ ได๎น าหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค (6W1H) มาใช๎เพื่อท า
ความเข๎าใจปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจของกลุํมเป้าหมาย ได๎แกํ Who-ใคร คือ กลุํมเป้าหมาย 
What-อะไร คือ สิ่งท่ีผู๎บริโภคต๎องการ Where-สามารถซื้อหรือใช๎บริการได๎จากท่ีไหน When-จะใช๎
บริการเมื่อใด Why-ท าไมต๎องซื้อ Whom-ใครเป็นผู๎ตัดสินใจซื้อ How-ซื้ออยํางไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์

ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง โดยใช๎แนวความคิดสํวนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler 
ซึ่งประกอบไปด๎วย ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ (product) ปัจจัยด๎านราคา (price) ปัจจัยด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย (place/channel distribution) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (promotion) ด๎านบุคคล 
(people) ด๎านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) ด๎านกระบวนการ (process) อีกท้ัง ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ อาทิ เชํน อายุ อาชีพ ท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ๎านส าเร็จรูปของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได๎แกํ ผ๎ูท่ีรู๎จักหรือสนใจบ๎านน็อคดาวน์ในพื้นท่ีภาคใต๎
ตอนลําง (จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล 
จังหวัดสงขลา) ซึ่งไมํทราบจ านวนประชากร ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบไมํทราบ
ความนําจะเป็น (non-probability sampling) โดยใช๎สูตรการค านวณประชากรกลุํมตัวอยํางแบบ
ท่ีไมํทราบจ านวนประชากร (Taro Yamane อ๎างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) โดยก าหนดความ
ผิดพลาดไมํเกิน 5% ด๎วยความเชื่อมั่น 95% ได๎ขนาดตัวอยําง จ านวน 385 ตัวอยําง ผู๎วิจัยขอเพิ่ม
กลุํมตัวอยําง 15 ตัวอยําง รวมท้ังสิ้นอยํางน๎อย 400 ตัวอยําง เมื่อท าการเก็บข๎อมูลจริงได๎ข๎อมูล
ท้ังหมด 442 ตัวอยําง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (อ๎างถึงใน วศิน สันหกรณ์, 
2557) ได๎ให๎ค าจ ากัดความวํา ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย อายุ เพศ สภาพครอบครัว 
สถานภาพ รายได๎ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหลํานี้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช๎ในการแบํง
สํวนการตลาด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
530 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 แนวคิดพฤติกรรมผู๎บริโภค 6W1H ของ เสรี วงษ์มณฑา (2552) กลําววํา การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู๎บริโภค คือ การค๎นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภคโดย
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย คือ ค าถาม 6W1H เพื่อหาค าตอบ 7Os ซึ่งจะสามารถใช๎ในการท าความ
เขา๎ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคได๎ดียิ่งขึ้น  
 แนวคิดและทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาดของ เสรี วงษ์มณฑา, 2554 ระบุวํา สํวนผสม
ทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง การมีสินค๎าท่ีตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย
ได๎ขายในราคาท่ีผู๎บริโภคยอมรับได๎และผู๎บริโภคยินดีจํายเพราะเห็นวําคุ๎ม รวมถึงมีการจัดจ าหนําย
กระจายสินค๎าให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกํลูกค๎าด๎วยความพยายาม 
จูงใจให๎เกิดความชอบในสินค๎าและเกิดพฤติกรรมอยํางถูกต๎อง  
 ผู๎วิจัยเห็นวํา ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งท่ีส าคัญและสถิติท่ีวัดได๎ของประชากรจะ
สามารถชํวยก าหนดตลาดของกลุํมเป้าหมาย เพื่อน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร๎างความต๎องการ
หรือจูงใจให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุด 
และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดจะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ซึ่งการ
ใช๎ทฤษฎี 6W1H จะชํวยเราดึงข๎อมูล Customer Analytic มาเพื่อปรับเป็นกลยุทธ์สํวนประสมใน
การท าการตลาด ท าให๎เราเห็นถึงปัญหาและเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให๎เติบโตและชํวยประหยัด
งบการลงทุนแตํได๎ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น 
 ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของผู๎บริโภค
ในจังหวัดขอนแกํน พบวํา บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ๎านมากท่ีสุด คือ ครอบครัว ชํองทาง
ในการรับร๎ูข๎อมูลได๎จากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านของผู๎บริโภค คือ 
ผลิตภัณฑ์ มีระดับมากท่ีสุด 
 กรรณกรณ์ ชาญยุทธกร (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยว
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ในด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อบ๎านเดี่ยวมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดท่ีมีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยว ได๎แกํ ค าบอกกลําวจากคนรู๎จัก การโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ต หรือคําธรรมเนียมการโอน ปัจจัยทางด๎านกายภาพ ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมท่ีพักดีและ
อากาศถํายเทสะดวก 
 ศศิพร บุญชู (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวของโครงการบ๎าน-
จัดสรรในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
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การสมรส รายได๎เฉลี่ยรวมตํอเดือนท่ีแตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวของโครงการ
บ๎านจัดสรรในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และ
สํวนประสมทางการตลาด ระดับปัจจัยท่ีสํงผลตํอการเลือกซื้อบ๎านโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูํใน
ระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์ (บ๎าน) มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
ราคา การจัดจ าหนําย ตามล าดับ สํวนด๎านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด คือ การสํงเสริมการตลาด  
 ณัฐวดี อุณยะวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์และสํวนประสม
ทางการตลาดบริการตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของผู๎บริโภค อ าเภอบ๎านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
พบวํา บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ๎านมากท่ีสุด คือ ตนเอง ชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูล ได๎มาจาก
ป้ายโฆษณา และประเภทท่ีอยูํอาศัยต๎องการซื้อมากท่ีสุด คือ บ๎านเดี่ยว ความสัมพันธ์ของปัจจัย 
สํวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของผู๎บริโภค อ าเภอ-บ๎านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้อบ๎านจัดสรร ด๎านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ๎านเดี่ยวในโครงการบ๎านจัดสรรในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบวํา ปัจจัย
สํวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านเดี่ยวในโครงการบ๎านจัดสรรในเขตอ าเภอ-
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยูํในระดับสูง ปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา และรายได๎ตํอเดือนมีผลตํอปัจจัยสํวนประสมการตลาดอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 สมชาย วันดี (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสํวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
โครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวํา ผู๎ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสํวนใหญํ
เป็นบุคคลในครอบครัว เพราะการตัดสินใจซื้อท่ีอยูํอาศัยต๎องมีการตัดสินใจรํวมกันของบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งผู๎ซื้อไมํสมควรตัดสินใจเพียงล าพัง และระดับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพท่ีผู๎ซื้อต๎องการ
และระดับความส าคัญของสํวนประสมการตลาดโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด๎าน ดังนี้ (1) ด๎านบุคคล 
(2) ด๎านกระบวนการ (3) ด๎านผลิตภัณฑ์ (4) ด๎านราคา (5) ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (6) การสํงเสริม
การตลาด และ (7) ด๎านการจัดจ าหนําย ตามล าดับ 
 จากตัวอยํางงานวิจัย พบวํา เพื่อให๎การศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลํางได๎ครบทุกด๎าน  
จึงควรเลือกใช๎กลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps หรือสํวนประสมทางการตลาดทางด๎านบริการซึ่งประกอบด๎วย
การศึกษาด๎าน (1) ผลิตภัณฑ์ (product) (2) ด๎านราคา (price) (3) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
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(place) (4) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (promotion) (5) ด๎านบุคคล (people) (6) ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ (physical evidence) และ (7) ด๎านกระบวนการ (process) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. ผู๎บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
บ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกัน 
 2. ปัจจัยสํวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภค 
ในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง  
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- อาย ุ
- เพศ 
- ลักษณะครอบครัว 
- รายได ๎
- การศึกษา 
- อาชพี 
- ภูมิล าเนา 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 
- สินค๎า, การบริการ (product) 
- ราคา (price) 
- สถานที ่(place) 
- การสํงเสริมการตลาด (promotion) 
- ด๎านบุคคล (people) 
- ด๎านลกัษณะทางกายภาพ  
  (physical evidence) 
- ด๎านกระบวนการ (process) 

พฤติกรรมของผู๎บริโภค  
(6W 1H) ที่อทิธิพลตอํการตัดสนิใจซ้ือ 
W1: Who ลูกค๎าคือใคร  
W2: What อะไรคอืสิ่งที่ลูกค๎าตอ๎งการ  
W3: Where ลูกค๎าซ้ือสนิค๎าผํานชํองทางไหน  
W4: Why ท าไมลูกค๎าถึงอยากซ้ือ  
W5: When ลูกค๎าซ้ือเมื่อไร  
W6: Whom ใครมีอทิธิพลตอํการตัดสินใจซ้ือ 
H1: How มีเงื่อนไขในการตัดสนิใจอยํางไร 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต๎น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
533 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล แล๎วน าข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยผู๎วิจัยใช๎
การเลือกโดยการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยจะเก็บกลุํมตัวอยํางผู๎ท่ีมี
ความสนใจท่ีจะซื้อบ๎านน็อคดาวน์ในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลําง จ านวนกลุํมตัวอยํางขั้นต่ า 400 ตัวอยําง 
ซึ่งมีการแบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ คือ สํวนท่ี 1 ข๎อมูลท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตามหลักประชากรศาสตร์ สํวนท่ี 2 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ 
สํวนท่ี 3 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อบ๎านน็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง  
 โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ในการตรวจสอบความสอดคล๎อง
ของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) โดยการหาคํา IOC 
(Index of Item Objective Congruence--IOC) ของแบบสอบถามเทํากับ 0.99 แล๎วน าข๎อเสนอแนะ
ของผู๎เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามเพ่ือให๎ค าถามชัดเจน สามารถสื่อความหมายได๎ตรง
ประเด็นแล๎วจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช๎กับประชากรท่ีไมํใชํกลุํมตัวอยํางในการวิจัย จ านวน 
30 ตัวอยําง และน าขอ๎มูลมาหาคําความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ได๎เทํากับ .935 ซึ่งแสดงได๎วําสามารถน าไป
ในการเก็บข๎อมูลจริงได๎อยํางนําเชื่อถือ  
 สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลเชิงปริมาณท่ีท าการศึกษา ได๎แกํ (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพ
ครอบครัว (4) อาชีพ และ (5) รายได๎เฉลี่ย ซึ่งประกอบไปด๎วยสถิติดังตํอไปนี้ คําร๎อยละ (percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean--X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)  

ทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํม ตามตัวแปรโดยใช๎การ
ทดสอบด๎วย t test แล๎วท าการทดสอบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางท่ีมากกวํา 
2 กลุํม ตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน ของกลุํมตัวอยําง 
โดยใช๎สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบ
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ความแตกตํางเป็นรายคูํ ด๎วยวิธี LSD ส าหรับคํานัยส าคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ ได๎ก าหนดไว๎ท่ี
ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 

ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุํมตัวอยําง จ านวน 442 ตัวอยําง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ตารางแสดงข๎อมูลลักษณะทางประชากรของกลุํมตัวอยําง จ านวน 442 ตัวอยําง 
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ตาราง 1  
พฤติกรรมการซื้อบ้านน็อคดาวน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
 จ านวน/คน คิดเป็นร๎อยละ 

รูปทรงท่ีผู้บริโภคสนใจ   
มากที่สุด คือ บ๎านน็อคดาวน์รูปทรงทรงโมเดิร์นแบบเหลี่ยมมากที่สุด 144 32.6 
รองลงมา คือ ทรงโมเดิร์นแบบนอร์ดิกมีจ านวน 138 31.2 
น๎อยที่สุด คือ ซ๎อนทรงไทยแบบจั่ว 9 2.0 

รูปแบบการตกแต่งหรือรสนิยมการตกแต่งบ้าน   
มากที่สุด คือ Modern Style 99 22.4 
รองลงมา คือ Loft Style 79 17.9 
น๎อยที่สุด คือ Classic Style 10 2.3 

ขนาดบ้านน็อคดาวน์ที่สนใจซื้อ   
สนใจซื้อมากที่สุด ขนาด 5 x 6 เมตร  176 39.8 
สนใจซื้อรองลงมา ขนาด 4 x 6 เมตร 134 30.3 
สนใจซื้อน๎อยที่สุด ขนาด 3 x 4 เมตร 8 1.8 

พฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ   
รู๎จักบ๎านน็อคดาวน์จากสื่อออนไลน์ (Website/Facebook/line) 313 70.8 
สนใจเลือกใช๎วัสดุโครงสร๎างเหล็กผนังเชอร์รําหรือไม๎เทียม  247 55.9   
สนใจซื้อบ๎านน็อคดาวน์เพื่อพักผํอนของครอบครัว/เพื่อนฝูง 142 32.0 
ต๎องการพื้นที่การใช๎งานเพ่ิมเติมคือห๎องเอนกประสงค์ 114 25.8 
ผู๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อบ๎าน คือ ตัดสินใจด๎วยตนเองมีจ านวน  218 48.4 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ คือ เมื่อมีเงินเก็บเพียงพอ 256 60.0 
มีใช๎ระยะเวลาในการศึกษาข๎อมูล 3-6 เดือน 165 37.2 
งบประมาณท่ีเหมาะสมในการซื้อ คือ 150,001-200,000 บาท 162 36.7 
การช าระเงินแบบผํอนช าระเป็นงวดตามสัญญากํอสร๎าง (ไมํมีดอกเบี้ย)  277 62.7 
สิ่งที่ต๎องการหลังการขายบ๎านน็อคดาวน์ คือ รับประกันโครงสร๎าง 5 ปี 
รับประกันงานระบบ 1 ปี พร๎อมฟรีตรวจเช็ค 1 ปี  
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ตาราง 2  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

สํวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) M SD ความหมาย 
ผลิตภัณฑ์ (product)    

1. การออกแบบที่มีความสวยงามตามความต๎องการ  4.37 .889 มากที่สุด 
2. ขนาดของพ้ืนที่ใช๎สอยตรงกับความต๎องการ  4.63 .604 มากที่สุด 
3. วัสดุการผลิตมีความแข็งแรงทนทาน  4.64 .656 มากที่สุด 
4. ชื่อเสียงและมาตรฐานของผู๎ผลิต  4.45 .749 มากที่สุด 
5. บริการ/รับประกันหลังการขาย 4.59 .640 มากที่สุด 
6. ความรวดเร็วในการกํอสร๎างและติดตั้ง  4.43 .780 มากที่สุด 

รวม 4.40 .671 มากที่สุด 
ราคา (price)    

7. ราคามีความเหมาะสมกับรูปแบบบ๎านน็อคดาวน์  4.59 .708 มากที่สุด 
8. ราคามีความเหมาะสมกับวัสดุและคุณภาพในการผลิต  4.58 .725 มากที่สุด 
9. ราคาขายแสดงไว๎ชัดเจน  4.60 .691 มากที่สุด 
10. ราคาถูกกวํารายอื่น  4.29 .817 มากที่สุด 
11. ราคาเทํากับงบประมาณที่ทํานตั้งไว๎  4.46 .728 มากที่สุด 

รวม 4.52 .610 มากที่สุด 
ท าเลที่ตั้ง (place)    

12. มีส านักงานขายติดถนนสายหลักพบเห็นได๎งําย  4.20 .969 มาก 
13. มีการจัดจ าหนํายทางอินเทอร์เน็ต  4.36 .835 มากที่สุด 
14. มีที่ตั้งโรงงานหรือส านักงานขายใกล๎ที่อยูํอาศัยของทําน  4.07 1.073 มาก 

รวม 4.13 .929 มาก 
การส่งเสริมการตลาด (promotion)    

15. มีการให๎ข๎อมูลผํานสื่อโฆษณาผํานสื่อตําง ๆ  4.41 .772 มากที่สุด 
16. มีการใช๎พนักงานขาย  4.11 .931 มาก 
17. มีสํวนลดของแถม  4.46 .805 มากที่สุด 
18. การออกบูธประชาสัมพันธ์  4.16 .983 มาก 

รวม 
 
 

4.29 .795 มากที่สุด 
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ตาราง 2 (ตํอ)    

สํวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) M SD ความหมาย 

บุคคล (people)    
19. ความสามารถของทีมชําง  4.63 .736 มากที่สุด 
20. ความสามารถของพนักงานขายในการให๎ข๎อมูล  4.52 .809 มากที่สุด 
21. ความนําเชื่อถือของเจ๎าของกิจการ  4.56 .711 มากที่สุด 

รวม 4.60 .661 มากที่สุด 
ลักษณะทางกายภาพ (physical)    

22. มีส านักงานขายที่มีความนําเชื่อถือ  4.57 .726 มากที่สุด 
23. มีแบบบ๎านตัวอยํางให๎เยี่ยมชม  4.56 .757 มากที่สุด 
24. มีเว็บไซต์ที่นําเชื่อถือ  4.53 .741 มากที่สุด 
25. มีโรงงานหรือไซต์งานกํอสร๎างที่สะอาด  4.45 .799 มากที่สุด 

รวม 4.51 .713 มากที่สุด 
กระบวนการ (process)    

26. การตรงตํอเวลาในการกํอสร๎าง  4.58 .752 มากที่สุด 
27. กระบวนการผลิตที่ทันสมัย  4.54 .725 มากที่สุด 
28. การรายงานการกํอสร๎างทุกระยะ  4.59 .754 มากที่สุด 
29. สัญญาการกํอสร๎างที่ชัดเจนไมํเอาเปรียบลูกค๎า  4.65 .697 มากที่สุด 
30. มีการจ าลองแบบ 3D กํอนการกํอสร๎าง  4.57 .661 มากที่สุด 
31. มีชํองทางในการสอบถามข๎อมูลผํานเว็บไซต์หรือ 

ชํองทางออนไลน์  
4.61 .641 มากที่สุด 

32. สามารถเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตได๎  4.52 .738 มากที่สุด 
รวม 4.55 .671 มากที่สุด 

คําเฉลี่ยโดยรวมของสํวนประสมทางการตลาดบริการ 4.44 .671 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) โดยเฉลี่ย 4.44 
กลําวคือ มีปัจจัยสํวนประสมการตลาดอยูํในระดับความส าคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ  
โดยผู๎บริโภคให๎ความส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ด๎านบุคคล (people) ให๎ความส าคัญกับความสามารถของทีมชํางและความนําเชื่อถือ
ของเจ๎าของกิจการ รวมถึงความสามารถของพนักงานขายในการให๎ข๎อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจ 
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 2. ด๎านกระบวนการ (process) ให๎ความส าคัญกับสัญญาการกํอสร๎างท่ีชัดเจน ไมํเอาเปรียบ 
 3. ด๎านราคา (price) ให๎ความส าคัญกับการแสดงราคาขายท่ีชัดเจนมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและรูปแบบของบ๎านน็อคดาวน์ 
 4. ด๎านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) ให๎ความส าคัญกับการมีส านักงานขาย
ท่ีมีความนําเชื่อถือและมีแบบบ๎านตัวอยํางให๎เยี่ยมชม 
 5. ด๎านผลิตภัณฑ์ (product) ให๎ความส าคัญกับวัสดุการผลิตมีความแข็งแรงทนทาน มีขนาด
ของพื้นที่ใช๎สอยตรงกับความต๎องการและการรับประกันหรือบริการหลังการขายท่ีดี 
 6. ด๎านการสํงเสริมการตลาด (promotion) ควรมีสํวนลดของแถมและโฆษณาผํานสื่อตําง ๆ 
 7. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (place) ควรมีการจัดจ าหนํายทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก 
 สมมติฐานที่ 1 ผู๎บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอพฤติกรรม
การซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกัน 
 สมมติฐานที่ 2 สํวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ท าเลท่ีตั้ง การสํงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอพฤติกรรม
การซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย เพศ อายุ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน อาชีพ สถานะภาพสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์และปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ท าเลท่ีตั้ง การสํงเสริมการตลาด บุคคล 
กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ โดยคําทดสอบ
สถิติ One-way ANOVA 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกันสํงผลทางสถิติตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ 
อาจเป็นผลมาจากเพศท่ีแตกตํางกัน มักจะมีทัศนคติ การรับรู๎ และการตัดสินใจเรื่องการซื้อสินค๎า
และบริการท่ีแตกตํางกันอาจมีสาเหตุจากการท่ีในปัจจุบันผ๎ูหญิงออกไปท านอกบ๎านมากขึ้นท าให๎มี
โอกาสในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค๎าได๎มากขึ้น สํวนตํอมา อายุของกลุํมของผู๎บริ โภคซึ่งมี
ความสัมพันธ์ตํอการบริโภคสินค๎าหรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีมี
อายุแตกตํางกัน ตํอมาพบวํา รายได๎และอาชีพ (income, education and occupation) เป็น 
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ตัวแปรท่ีส าคัญตํอการก าหนดสํวนของตลาด โดยรายได๎จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ในการซื้อสินค๎าและในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค๎าท่ีแท๎จริงแล๎วอาจใช๎เกณฑ์รูปแบบจากการ
ด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมได๎ สอดคล๎องกับ ศศิพร บุญชู 
(2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวของโครงการบ๎านจัดสรรในพื้นท่ีเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได๎
เฉลี่ยรวมตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวของโครงการบ๎านจัดสรรในพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ท าเลท่ีตั้ง การสํงเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคําทดสอบสถิติ One-way ANOVA เป็นผลมาจากความแตกตําง
และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จะสํงผลตํอการตอบสนองของลูกค๎าในการออกแบบ และพัฒนา 
จะสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าท่ีแตกตํางกัน โดยราคาท่ีจะต๎องจํายเป็นคุณคําของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคุณคําของผลิตภัณฑ์และราคาจะสํงผลตํอการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภคได๎ ในชํองทางการจัดจ าหนํายหรือท าเลท่ีตั้งจะท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความสะดวก
ในการเข๎าถึงสินค๎าและบริการ ชํองทางการจัดจ าหนํายและการกระจายสินค๎าท่ีเหมาะสมและ
ท่ัวถึงจะชํวยสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎บริโภคได๎ดีมากยิ่งขึ้น การสํงเสริมทางการตลาดมีสํวนชํวย
สร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎บริโภค ชํวยให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และมีอิทธิพลตํอ
ความรู๎สึก โดยชํวยจูงใจให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการสินค๎าและบริการท่ีสอดคล๎องกับลักษณะ  
สํวนบุคคลของผู๎ซื้อ หรือสํวนตลาดท่ีกิจการก าหนดเป็นลูกค๎าเป้าหมาย การสื่อสารด๎วยชํองทางท่ี
เหมาะสมไปยังกลุํมเป้าหมายท าให๎ลูกค๎ามีข๎อมูลมากพอท่ีจะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ ด๎าน
ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งท่ีผู๎บริโภคสามารถสัมผัสได๎ เนื่องจากการบริการถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี  
ไมํมีตัวตน ดังนั้น การเพิ่มลักษณะทางกายภาพถือเป็นการสร๎างการรับรู๎ตํอประสบการณ์การให๎บริการ 
ท่ีมีผลตํอความรูส๎ึกพึงพอใจแกํลูกค๎าเพิ่มได๎และกิจการยังสามารถสร๎างความแตกตํางในการบริการ
ได๎ และในด๎านกระบวนการจะเป็นกระบวนการในการให๎บริการ โดยเริ่มต๎นตั้งแตํเมื่อลูกค๎าเข๎ามา
เพื่อรับการบริการไปจนจบการบริการ ซึ่งต๎องอาศัยความเข๎าใจในกระบวนการบริการในแตํละ
ขั้นตอน กิจการสามารถสร๎างความแตกตํางในแตํละขั้นตอนการบริการ รวมถึงความถูกต๎องและ
รวดเร็วในการบริการจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นได๎ และเมื่อพิจารณาจากการ
ซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีมีท้ังสินค๎าและบริการประกอบกัน อีกท้ังตัวผลิตภัณฑ์เองเป็นสินค๎าคงทนท่ีไมํ
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มีการซื้อบํอยและมีราคาสูง ท าให๎ผู๎บริโภคใช๎เวลานานในการตัดสินใจ โดยจะต๎องประเมินจากสํวน
ประสมการตลาดท่ีกิจการน าเสนอ ซึ่งหากกิจการมีการก าหนดกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดได๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ก็จะท าให๎ผู๎ซื้อเกิดความรู๎สึกพึงพอใจมากกวํา
ธุรกิจของคูํแขํงและตัดสินใจเลือกสินค๎าและบริการของกิจการแทน เชํนเดียวกับงานวิจัยของ 
สมชาย วันดี (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสํวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
โครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่ีพบวํา ระดับความส าคัญของสํวนประสม
การตลาดในการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
และแยกเป็นรายด๎านตามล าดับ ดังนี้ (1) ด๎านบุคคล (2) ด๎านกระบวนการ (3) ด๎านผลิตภัณฑ์ (4) ด๎านราคา 
(5) ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (6) การสํงเสริมการตลาด และ (7) ด๎านการจัดจ าหนําย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎าน 
น็อคดาวน์ของผู๎บริโภคในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ผู๎บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
อาชีพ สถานะภาพ ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกัน ดังนั้น 
ผู๎ประกอบการควรออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือจัดท ารูปแบบการให๎บริการท่ีเหมาะสมกับแตํชํวงวัย 
และกลุํมลูกค๎าท่ีเหมาะสม กลําวคือ ควรมีการจัดท าการให๎ค าแนะน าส าหรับผู๎ใช๎บริการ และ
ข๎อเสนอแนะในการดูแลรักษากับกลุํมตัวอยํางเป้าหมายเนื่องจากกลุํมตัวอยํางท่ีหลากหลายจะมี
ความรู๎ความเข๎าใจการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ท่ีแตกตํางกัน  
 2. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัด
จ าหนําย การสํงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อบ๎านน็อคดาวน์ 
ท่ีแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู๎ประกอบการจึงควรให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านผลิตภัณฑ์ ควรมีการออกแบบรูปทรงและขนาดตามความต๎องการของ
ลูกค๎าและมีการเลือกใช๎วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ด๎านราคา ต๎องมีการแสดงราคาท่ีชัดเจนและมีความ
เหมาะสมกับวัสดุและคุณภาพในการผลิต ด๎านท าเลท่ีตั้ง ควรมีการจัดจ าหนํายทางอินเทอร์เน็ต 
เพราะปัจจุบันเข๎าถึงได๎งํายและเป็นการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าได๎เป็นอยํางดี ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ลูกค๎าสํวนใหญํต๎องการเป็นสํวนลดของแถม เชํน ครัวบิ้วอิน หรือสํวนลดคําขนสํง คําติดตั้ง อีกท้ัง
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ยังต๎องมีการให๎ข๎อมูลผํานสื่อโฆษณาตําง ๆ ด๎านบุคคล กลุํมผู๎ท่ีสนใจในบ๎านน็อคดาวน์จะให๎ความส าคัญ
ในความสามารถของทีมชํางและความนําเชื่อถือของเจ๎าของกิจการมากกวําพนักงานขาย ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ จะให๎ความส าคัญกับการมีแบบบ๎านตัวอยํางให๎เยี่ยมชมพร๎อมส านักงานขายและเว็บไซต์
ท่ีนําเชื่อถือ ตามล าดับ ด๎านกระบวนการ ผู๎ประกอบการต๎องมีสัญญาการกํอสร๎างท่ีชัดเจนไมํเอาเปรียบ
ลูกค๎า อีกท้ังสามารถติดตามการกํอสร๎างได๎ทุกระยะ ตรงตํอเวลาท่ีก าหนดในสัญญา และท่ีส าคัญ 
คือ สามารถสอบถามข๎อมูลทางออนไลน์ได๎ ซึ่งสรุปในภาพรวมได๎วํา กลุํมผู๎ท่ีสนใจบ๎านน็อคดาวน์  
ในจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง ให๎ความส าคัญกับวัสดุการผลิตท่ีแข็งแรงทนทาน มีขนาดพื้นท่ีใช๎สอย
ตรงตามความต๎องการและความสามารถของทีมชําง ท่ีส าคัญคือ ต๎องมีราคาและสัญญากํอสร๎าง  
ท่ีจดัเจนเพื่อผู๎ประกอบการได๎น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของตนเองตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา (2) สํวนประสม
ทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ของประชาชนจังหวัดสงขลา และ (3) ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริโภคท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัด-
สงขลา และใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน จ านวน 400 ตัวอยําง สถิติท่ีใช๎ คือ 
คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตํางของคําที ทดสอบคําเอฟ 
ด๎วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านความรู๎สึก รองลงมาคือ ด๎านทัศนคติ สํวนด๎านท่ีมี
คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด๎านความคิดเห็น โดยกลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศ อายุ ตํางกัน รายได๎ตํอเดือน มีระดับ
ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของจังหวัดสงขลา โดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวํา สํวนประสมทางการตลาด (7P) 
ด๎านลักษณะทางกายภาพ ด๎านผลิตภัณฑ์ และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีผลตํอความพึงพอใจในการ
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ใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอิทธิพล ได๎ร๎อยละ 45.2 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, เดลิเวอรี่, ร๎านสะดวกซื้อ  

 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research were: (1) to study the demographic data 
affecting the satisfaction on 7-Eleven’s delivery service of the people in Songkhla 
Province (2) to study the marketing mix factors (7Ps) that affects the satisfaction 
on 7-Eleven’s delivery service of the people in Songkhla Province, and (3) to study 
the satisfaction on 7-Eleven’s delivery service of the people in Songkhla province. 
The samples were 400 consumers who reside in Songkhla province and use the 
delivery service of 7-eleven. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t test 
and F test with One-way ANOVA, and multiple linear regression were used in the 
data analysis.  
 The finding disclosed that the samples were satisfied with the delivery service of 
7-eleven, particularly in terms of feeling followed by attitude and opinion at the 
least. Moreover, the samples with different genders, ages, and monthly incomes 
reflected different satisfactory levels as the statistically significant level at .05.  
In addition, the physical evidence factor, the product factor, and the promotion factor 
of the 7Ps marketing mix had a 45.2% influence on the Songkhla populations’ 
satisfaction with 7-eleven delivery service.  
 
Keywords: Satisfaction, Delivery, Convenience Store 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันโลกประสบปัญหาการเกิดโรคระบาดโควิด-19 สํงผลตํอภาคธุรกิจมีการปรับตัว
เพื่อให๎ธุรกิจสามารถด าเนินการตํอไปภายใต๎การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต๎องการให๎ภาคธุรกิจ 
เชํน บริษัท ห๎าง ร๎าน ร๎านสะดวกซื้อตําง ๆ มีนโยบายให๎บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ๎าน เพื่อลดการสัมผัส 
และความเสี่ยงในการอยูํรํวมกัน และเพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายดังกลําว ภาคธุรกิจตําง ๆ มีการ
ปรับวิธีการท างานรวมท้ังการด าเนินการตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เชํน การใช๎เทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ภาคเอกชนตําง ๆ มีการเพิ่มการด าเนินการท่ีเกี่ยวข๎องกับการขนสํงสินค๎าเข๎ามาเป็นกิจกรรม
และวิธีการด าเนินงานหลัก สํงผลให๎ธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับการขนสํงหรือเดลิเวอรี่มีการปรับตัวเพื่อ
ชํวยเสริมทัพการด าเนินธุรกิจ การแก๎ปัญหาของธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์
ลูกค๎ากลุํมดังกลําว และพยายามสร๎างฐานลูกค๎าใหมํด๎วยการยื่นข๎อเสนอพิเศษตําง ๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การพัฒนาเพิ่มชํองทางให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงความสะดวกในการสั่งผําน
ชํองทางออนไลน์ ซึ่งจะชํวยหนุนให๎ธุรกิจมีรายได๎จากบริการเดลิเวอรี่ท่ีเพิ่มสูงขึ้น มีการรํวมมือกับ
ผู๎ประกอบการท่ีเป็นตัวกลางให๎บริการส่ังสินค๎าอุปโภคและอาหารออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ขยายฐานลูกค๎าและเพิ่มรายได๎ให๎สูงขึ้นจากการเดลิเวอรี่ ซึ่งแนวโน๎มของธุรกิจเดลิเวอรี่ยังคงมีโอกาส
เติบโตและท าก าไรได๎สูง โดยมูลคําตลาดธุรกิจเดลิเวอรี่ในประเทศไทย มีแนวโน๎มเติบโตสูงขึ้น  
อยํางตํอเนื่อง ผนวกกับความสามารถในการหาก าไรของธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปีอยํางตํอเนื่อง จึงท าให๎
มีการแขํงขันสูงในการบริการ ดังนั้น ผู๎ประกอบการจึงควรปรับตัวตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป แตํยังต๎อง
ค านึงถึงพฤติกรรมและความต๎องการของผู๎บริโภคและการน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการด าเนินการ
เพื่อเพิ่มชํองทางในการเข๎าถึงลูกค๎า พบวํา ในชํวง 5 ปีท่ีผํานมา ธุรกิจเดลิเวอรี่มีการขยายตัวตํอเนื่อง
เฉลี่ยปีละ 10% การเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่สอดคล๎องกับโครงสร๎างประชากรท่ีมีขนาดครัวเรือน 
ท่ีเล็กลง พฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีเน๎นความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น สํงผลให๎ 
ผู๎ประกอบการเดลิเวอรี่สามารถเข๎าถึงกลุํมผู๎บริโภคได๎งํายดายมากขึ้น โดยผํานทางแอปพลิเคชัน 
กลุํมธุรกิจจึงต๎องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นนี้ เพราะสามารถเป็นได๎ท้ังโอกาสและ
ความเสี่ยงในขณะเดียวกัน (ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย, 2562) 
 ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสํงผลกระทบตํอภาคธุรกิจ ท าให๎ 
ภาคธุรกิจจ าเป็นท่ีจะต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คือ มีการปรับเปลี่ยน
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ชํองทางการขายสินค๎า การน าเสนอสินค๎า และการสื่อสารกับลูกค๎าเดิมและลูกค๎าใหมํ เพื่อให๎
สามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎ คือ การสร๎างชํองทางการตลาดใหมํผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ เชํน 
แอปพลิเคชัน แฟนเพจ เว็บไซต์ เพื่อการเข๎าถึงท่ีหลายหลายและการท่ีจะทราบถึงความต๎องการ
ของลูกค๎า เพ่ือท่ีจะได๎จัดหาการบริการได๎ตรงความต๎องการ และสิ่งท่ีจ าเป็นอยํางยิ่ง คือ การศึกษา
พฤติกรรมของผู๎บริโภค โดยศึกษาไปท่ีความพึงพอใจของลูกค๎าในการใช๎บริการสั่งสินค๎าหรืออาหาร
แบบเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ (เกศินี บุญรอด, 2562) จากการปรับตัวของภาคธุรกิจและ
พฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมซื้อสินค๎าออนไลน์มากยิ่งขึ้น คนไทยมีแนวโน๎มใช๎บริการ
สั่งอาหารและสินค๎าทางออนไลน์มากถึง 150% เมื่อเทียบจากปีกํอน โดยเฉพาะการซื้อสินค๎าตําง ๆ 
จากร๎านสะดวกซื้อซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีนิยมเข๎าไปซื้อของใช๎ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังอาหารอุํนร๎อน
พร๎อมทาน หรืออาหารพร๎อมทานอื่น ๆ จ าเป็นจะต๎องมีการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให๎ มี 
ความสอดคล๎องกับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ธุรกิจยังคงสามารถรักษาไว๎ ซึ่งฐาน
ลูกค๎าเดิม และสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ทุกกลุํมเป้าหมายให๎ได๎มากท่ีสุด  
เพ่ือการรักษาไว๎ซึ่งธุรกิจให๎สามารถด าเนินตํอไปได๎ 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบ
การให๎บริการจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นตํอชีวิตประจ าวัน เครื่องดื่ม และอาหารประเภท
พร๎อมรับประทาน เพื่อให๎มีการปรับตัวของธุรกิจให๎สอดคล๎องและรองรับความต๎องการของผู๎บริโภค
และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการลดการสัมผัสได๎อยํางมีประสิทธิผล ผลจากการศึกษา
ผู๎ประกอบการสามารถน ามาปรับปรุงใช๎ส าหรับการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ  
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวนํ อีเลฟเวํน ตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา 
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของ
ประชาชนจังหวัดสงขลา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. เดลิเวอรี่ หมายถึง การบริการสั่งของกิน ของใช๎ หรือสินค๎าตําง ๆ จากร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา โดยเป็นบริการท่ีจัดสํงตรงถึงบ๎าน สถานท่ีท างาน หรือ
สถานท่ีท่ีผู๎บริโภคต๎องการ 
 2. สํวนประสมทางการตลาด (7P) หมายถึง องค์ประกอบของเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งจะ
ถูกน ามาใช๎ในการด าเนนิธุรกิจร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ทางการตลาด ประกอบด๎วย 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านการจัดจ าหนําย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ 
 3. ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ หมายถึง ความรู๎สึก ทัศนคติ หรือความคิดเห็นของ
ผู๎บริโภคในทางท่ีดีหรือทางบวกตํอการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสงขลา ประกอบด๎วย 3 ด๎าน ได๎แกํ 
  3.1 ความรู๎สึก หมายถึง การท่ีผู๎บริโภครู๎สึกประทับใจ พอใจ แล๎วต๎องการใช๎บริการเดลิเวอรี ่
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในครั้งตํอไป  
  3.2 ทัศนคติ หมายถึง การท่ีผู๎บริโภคมีทัศนคติท่ีดีตํอการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวก
ซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน โดยการแนะน าบอกตํอประสบการณ์ท่ีดี 
  3.3 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีมีตํอความตอ๎งการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน เชํน พึงพอใจในสินค๎าและบริการ สะดวกสบาย สํงสินค๎ารวดเร็ว 
พนักงานพูดจาสุภาพ เป็นต๎น 
 4. ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน หมายถึง ร๎านค๎าปลีกขนาดกลางของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นตํอชีวิตประจ าวัน รวมท้ังจ าหนํายอาหาร 
และเครื่องดื่มตําง ๆ เชํน อาหารส าเร็จรูปและขนมตําง ๆ ท่ีรับประทานได๎เร็ว สะดวก สะอาด 
โดยตั้งอยูํในแหลํงชุมชนท่ีพักอาศัย อีกท้ังเปิดให๎บริการทุกวัน และเปิดให๎บริการ 24 ชั่วโมง เน๎น
ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นเรื่อง ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ผู๎วิจัยศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ คือ  
  1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน 
และสถานภาพ 
  1.2 สํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัด-
สงขลา ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ของประชาชนจังหวัดสงขลา ประกอบด๎วย ด๎านความร๎ูสึก ด๎านทัศนคติ และด๎านความคิดเห็น 
 2. ขอบเขตด๎านประชากร 
  ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา มีจ านวน
ท้ังสิ้น 1,428,609 คน (กรมการปกครอง, 2564) 
  กลุํมตัวอยํางท่ีท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งได๎จาก
การค านวณโดยใช๎สูตร Yamane (อ๎างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ,์ 2561) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ตัวอยําง โดยการสํุมตัวอยํางอาศัยหลักความนําจะเป็น (probability 
sampling) ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกเฉพาะผู๎บริโภคท่ีอาศัย 
อยูใํนเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และใช๎บริการเดลิเวอร่ี ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
 3. ขอบเขตด๎านเวลา  
  การศึกษาคร้ังนี้เริ่มตั้งแตํเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 5 เดือน  
 4. ขอบเขตด๎านพื้นท่ี  
  พื้นท่ีใช๎ในการศึกษา คือ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
จ านวน 250 สาขา 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (2003) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได๎ ซึ่งบริษัทมักจะน ามาใช๎รํวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และความต๎องการของลูกค๎าท่ีเป็นกลุํมเป้าหมาย แตํเดิมสํวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแคํ  
4 ตัวแปร เทํานั้น (4Ps) ได๎แกํ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) ราคา (3) สถานท่ีหรือชํองทางการจัดจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ และ (4) การสํงเสริมการตลาด ตํอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได๎แกํ 
(5) บุคคล (6) ลักษณะทางกายภาพ และ (7) กระบวนการ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวคิดท่ีส าคัญ
ทางการตลาดสมัยใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับธุรกิจทางด๎านการบริการ ดังนั้น จึงรวมเรียกได๎วํา 
เป็นสํวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
  ดังนั้น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา สํวนประสมทางการตลาด หมายถึง สินค๎าและหรือบริการท่ีน าเสนอสูํ
ผู๎บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด เป็นการน าเสนอเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าหรือกลุํมเป้าหมายในราคาท่ีผู๎บริโภคยอมรับได๎ และผู๎บริโภคยินดีจํายเพราะเห็นวํา
คุ๎มคํา  
 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 Kotler (2003) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู๎สึกของบุคคลวํา รู๎สึกพอใจ 
ถูกใจหรือผิดหวัง อันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวํางผลงานท่ีได๎รับรู๎จากสินค๎าหรือบริการ
กับความคาดหวังของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจะสัมพันธ์กับความแตกตําง ระหวําง
ผลงานท่ีได๎รับรู๎ความคาดหวัง  
  ความพึงพอใจนั้น เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการได๎รับการกระท าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใด
คนหนึ่ง เชํน ในด๎านความสะดวกท่ีได๎รับจากบริการ การประสานของการบริการ อัธยาศัยและการ
ให๎เกียรติของผู๎ให๎บริการ ข๎อมูลท่ีได๎รับจากบริการ คุณภาพของบริการ และคําใช๎จํายเมื่อใช๎บริการ
แล๎วสํงผลให๎มีปฏิกิริยาหรือผลการตอบสนองท่ีดี มีความสุข มีความต๎องการกลับมาใช๎การบริการ
ซ้ าอีกครั้งหรือการบอกตํอเกี่ยวกับสินค๎าและการบริการนั้น ๆ Kotler (2003) แบํงแนวคิดความ
พึงพอใจ เป็น 3 ด๎าน ดังนี้ 
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 1. ด๎านความรู๎สึก 
 2. ด๎านเจตคติ 
 3. ด๎านความคิดเห็น   
 ดังนั้น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา ความพึงพอใจ คือ ความรู๎สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีผลตํอสิ่งเร๎า 
เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนองไปในทางท่ีดีก็จะท าให๎ความพึงพอใจ  อยูํใน
ลักษณะทิศทางบวก แตํเมื่อมีการตอบสนองไปในทิศทางท่ีไมํดี ความพึงพอใจก็อาจเปลี่ยนแปลง
ได๎เชํนกัน 
 
งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 อิรยา โตโพธิ์ไทย (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎บริโภคตํอการให๎บริการจัดสํงอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัย
สํวนบุคคล ได๎แกํ อาชีพ สถานภาพสมรส รูปแบบท่ีพักอาศัย และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน 
สํงผลให๎ความพึงพอใจตํอการให๎บริการจัดสํงอาหารโดยรวม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ในสํวนของความสัมพันธ์ พบวํา วัตถุประสงค์ในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มารับประทาน 
และร๎านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ีสั่งบํอยท่ีสุด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตํอความสามารถในการ
จัดสํงอาหารเดลิเวอรี่ โดยรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สํวนความถี่ในการบริโภค 
คําใช๎จํายในการซื้ออาหารเดลิเวอรี่ตํอครั้ง และมื้ออาหารท่ีมักสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ไมํมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจตํอการให๎บริการจัดสํงอาหาร โดยรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศุภานันท์ วัฒนวิจิตร (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช๎บริการแอปพลิเคชัน Grab Food 
เพื่อบริการรับสํงอาหาร (food delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวํา (1) พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการโดยรวมตํางกัน (2) สํวนประสม
ทางการตลาดด๎านต๎นทุนของผู๎บริโภค ด๎านความสะดวกสบาย และด๎านการสื่อสาร มีผลตํอความ
พึงพอใจในการใช๎บริการแอปพลิเคชัน Grab Food เพื่อบริการรับสํงอาหาร (food delivery) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) สํวนประสมทางการตลาดด๎านลูกค๎า ไมํมี
ผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการแอปพลิเคชัน Grab Food เพื่อบริการรับสํงอาหาร (food 
delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนจังหวัดสงขลา ท่ีแตกตํางกัน ได๎แกํ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน และสถานภาพ มีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการ 
เดลิเวอร่ี ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ท่ีตํางกัน   
 2. สํวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีแตกตํางกัน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านการ
จัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ มีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ท่ีตํางกัน   
 

ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลเิวอรี่  
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน  
ของประชาชนจังหวัดสงขลา 

- ด๎านความรูส๎ึก  
- ด๎านทัศนคติ  
- ด๎านความคิดเห็น 

(Kotler, 2003) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายไดต๎ํอเดือน  
- สถานภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ, 2558) 

สํวนประสมทางการตลาด (7P) 
- ด๎านผลติภณัฑ์  
- ด๎านราคา  
- ด๎านการจัดจ าหนําย  
- ด๎านการสํงเสรมิการตลาด  
- ด๎านบุคลากร  
- ด๎านกระบวนการให๎บริการ  
- ด๎านลักษณะทางกายภาพ 

(Kotler & Keller, 2016) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ประชากรท่ีท าการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา มีจ านวน
ท้ังสิ้น 1,428,609 คน (กรมการปกครอง, 2564) 

กลุํมตัวอยํางท่ีท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งได๎
จากการค านวณโดยใช๎สูตร Yamane (อ๎างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
ซึ่งได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ตัวอยําง โดยการสุํมตัวอยํางอาศัยหลักความนําจะเป็น (probability 
sampling) ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกเฉพาะผู๎บริโภคท่ีอาศัย
อยูใํนเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ แบํงเป็น 3 สํวน ได๎แกํ แบบสอบถาม (questionnaire)  
ท่ีสร๎างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 สํวนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได๎ตํอเดือน และสถานภาพ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (check-list) จ านวน 6 ข๎อ   
 สํวนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน เป็นมาตรวัดแบบระดับอัตราสํวน 5 ระดับ (ratio scale) จ านวน 35 ข๎อ 
 สํวนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
เป็นมาตรวัดแบบระดับอัตราสํวน 5 ระดับ (ratio scale) จ านวน 15 ข๎อ 
 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 1. ศึกษาแนวความคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องในเรื่องสํวนประสม
ทางการตลาด (7P) ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง 
ในการสร๎างแบบสอบถาม 
 2. สังเคราะห์ข๎อมูลและด าเนินการสร๎างข๎อค าถาม โดยตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม
ให๎ครอบคลุมวัตถุประสงค์ แล๎วน าแบบสอบถามไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร๎าง
ของเนื้อหาและภาษาท่ีใช๎แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญด๎านบริหารธุรกิจ 
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จ านวน 3 ทําน และผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน เพื่อพิจารณา
ความสมบูรณ์ ความถูกต๎อง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
 3. น าผลการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญท้ัง 3 ทําน มาวิเคราะห์หาคํา IOC หรือคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (Index of Item objective Congruence--IOC) ซึ่งโดยสรุป พบวํา มีคําดัชนีความ
สอดคล๎อง ในแตํละข๎ออยูํระหวําง 0.67-1.00 โดยรวมท้ังฉบับ เทํากับ 0.993 
 4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความ
ถูกต๎อง และแก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามให๎สมบูรณ์ย่ิงขึ้น แล๎วน าแบบสอบถามท่ีผํานการตรวจสอบแล๎ว 
ไปทดสอบ (try-out) กับผู๎บริโภคท่ีไมํใชํกลุํมเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน 

เพื่อหาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (α-
Coefficient) และจะต๎องได๎คําดัชนีมากกวํา 0.7 ขึ้นไป จะถือวําแบบสอบถามมีระดับความนําเชื่อถือได๎ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยจากการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด (7P) 

ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ได๎คํา -Coefficient เทํากับ 0.885 สํวนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ได๎คํา -Coefficient 

เทํากับ 0.852 โดยรวมท้ังฉบับ ได๎คํา -Coefficient เทํากับ 0.918 ถือวําแบบสอบถามมีความ
นําเชื่อถือตามหลักสถิติ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 1. ผู๎วิจัยด าเนินการสร๎างแบบสอบถามออนไลน์ผําน Google Form และจัดท าแบบสอบถาม
ท่ีเป็นเอกสารตามจ านวนเทํากับกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย 
 2. ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎บริโภคท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
และใช๎บริการเดลิเวอร่ี ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ท่ีอยูํในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา มีด๎วยกัน 2 วิธี 
คือ (1) การท าแบบสอบถามออนไลน์ผําน Google Form จ านวน 200 ชุด โดยการกระจายผําน
ชํองทางเครือขํายสังคมออนไลน์ เชํน Facebook, Line, E-mail, Messenger และ (2) การแจก
แบบสอบถามให๎กับผู๎บริโภคบริเวณร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านกาแฟ 
มหาวิทยาลัย คอนโด และหอพัก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา จ านวน 200 ชุด รวมท้ังหมด 400 ชุด 
สาเหตุที่แบํงวิธีการเก็บข๎อมูลเป็น 2 วิธี เนื่องจาก แบบท่ี 1 ลดการสัมผัส และการใช๎แบบชํองทาง
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ออนไลน์สามารถเก็บข๎อมูลได๎รวดเร็ว แตํแบบวิธีท่ี 2 ต๎องการแจกให๎ผู๎ท่ีมาใช๎บริการท่ีร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน โดยตรงจะได๎ข๎อมูลท่ีแนํนอนและถูกต๎อง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์หาคําความถี่ และคําร๎อยละ  
 2. ประเมินระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา และความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา วิเคราะห์หาคําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ใช๎คําเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1997, 
p. 190) 
 3. ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎าน
สะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา วิเคราะห์หาความแตกตํางของคําที และ
ทดสอบคําเอฟ ด๎วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และหากมีความแตกตํางให๎ใช๎การเปรียบเทียบ
รายคูํตํอด๎วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 4. สํวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา วิเคราะห์หาคําถดถอยแบบพหุคูณ  
 

ผลการวิจัย 
 

  1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 63.25 มีอายุระหวําง 26-35 ปี คิดเป็นร๎อยละ 52.00 ซึ่งมีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร๎อยละ 53.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 53.25 มีอาชีพธุรกิจ
สํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 32.50 และสํวนใหญํมีรายได๎ตํอเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
41.25 

2. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจใน
การใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา (ดูตาราง 1) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ของประชาชนจังหวัดสงขลา (ดูตาราง 2) 
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ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ 
ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในจังหวัดสงขลา 

ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด            X                  SD                  ระดับความคิดเห็น 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์    4.10  0.64   มาก  
2. ด๎านลักษณะทางกายภาพ  4.07  0.65   มาก  

 3. ด๎านราคา    4.05  0.67   มาก  
 4. ด๎านบุคลากร     4.04  0.62   มาก  
 5. ด๎านกระบวนการให๎บริการ  4.03  0.66   มาก 
 6. ด๎านการจัดจ าหนําย   4.02  0.72   มาก 

7. ด๎านการสํงเสริมการตลาด  4.00  0.68   มาก  
                  โดยรวม   4.04  0.66   มาก  

 
 จากตาราง 1 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด (7P) โดยภาพรวม ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา กลุํมตัวอยําง
มีระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.10) รองลงมาคือ ด๎านลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.07) 
ด๎านราคา (X = 4.05) ด๎านบุคลากร (X = 4.04) ด๎านกระบวนการให๎บริการ (X = 4.03) ด๎านการจัด
จ าหนําย (X = 4.02) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (X = 4.00) 
 
ตาราง 2  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเดลิเวอรี่ ร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่น อีเลฟเว่น ของประชาชนจังหวัดสงขลา  

ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่                 X                    SD                  ระดับความคิดเห็น 

 1. ด๎านความรู๎สึก    4.09                0.67                         มาก  
 2. ด๎านทัศนคติ    4.08                0.66                         มาก  
 3. ด๎านความคิดเห็น   4.06                0.66                         มาก  
           โดยรวม    4.08                0.66                         มาก 
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 จากตาราง 2 พบวํา มีระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา กลุํมตัวอยํางมีระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.08) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านความรู๎สึก (X = 4.09) รองลงมาคือ 
ด๎านทัศนคติ และด๎านความคิดเห็น   

 

การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ของจังหวัดสงขลา สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลในประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 
 1. ศึกษาข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได๎ดังตํอไปนี้ 

ผลการวิจัยพบวํา ประชากรศาสตร์ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ และ
สถานภาพแตกตํางกัน ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
โดยรวมไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ 
Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศุภานันท์ วัฒนวิจิตร (2560) ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการใช๎บริการแอปพลิเคชัน Grab Food เพื่อบริการรับสํงอาหาร (food delivery) 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ และสถานภาพตํางกัน มีความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการโดยรวมตํางกัน 

2. ศึกษาสํวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ท้ังในภาพรวมและรายด๎าน ท้ัง 7 ด๎าน 
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
  2.1 ด๎านผลิตภัณฑ์ พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี (2560) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลตํอ 
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การตัดสินใจใช๎บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
  2.2 ด๎านราคา พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านราคา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกศินี 
บุญรอด (2562) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค๎าในการใช๎บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลศึกษา พบวํา ความพึงพอใจ 
ในการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ด๎านราคา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  
  2.3 ด๎านการจัดจ าหนําย พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของ 
เดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านการจัดจ าหนําย โดยภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ เกศินี บุญรอด (2562) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค๎าในการ
ใช๎บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลศึกษา พบวํา 
ความพึงพอใจในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ด๎านการจัดจ าหนําย โดยภาพรวม  
อยูํในระดับมาก 
  2.4 ด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) 
ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านการสํงเสริมการตลาด โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกศินี บุญรอด (2562) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกค๎าในการใช๎บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ผลศึกษา พบวํา ความพึงพอใจในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผํานชํองทางออนไลน์ด๎านการสํงเสริม
การตลาด โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
  2.5 ด๎านบุคลากร พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ 
ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านบุคลากร โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการสั่งอาหาร
ผํานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัย
ด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎านบุคคล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  
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  2.6 ด๎านกระบวนการให๎บริการ พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) 
ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านกระบวนการให๎บริการ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนาศักดิ์ ขํายกระโทก (2563) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจใช๎บริการ
ธุรกิจจัดสํงอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตํอการใช๎บริการธุรกิจจัดสํงอาหาร ด๎านกระบวนการ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
  2.7 ด๎านลักษณะทางกายภาพ พบวํา ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) 
ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ในจังหวัดสงขลา ด๎านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวม
อยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) และสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม 
การใช๎บริการสั่งอาหารผํานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวํา ด๎านกายภาพ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 5.22 ระดับความพึงพอใจในการใช๎
บริการเดลิเวอร่ี ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํนอีเลฟเวํน 
 3. ศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชน
จังหวัดสงขลา ท้ังในภาพรวมและรายด๎าน ท้ัง 3 ด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน มีประเด็น
ท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

3.1 ด๎านความรู๎สึก พบวํา ความพึงพอใจในการใช๎บริการ เดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ด๎านความรู๎สึก โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2003) ท้ังนี้เนื่องจากร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน มีบริการท่ีดี 
การบริหารท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งมีจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค 
ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีท้ังอาหาร และเครื่องดื่ม ผัก ผลไม๎พร๎อมรับประทาน ขนมปัง ขนมหวาน 
รวมไปถึงกาแฟ All Cafe เป็นต๎น ซึ่งบริการเหลํานี้สํงผลตํอความรู๎สึกท่ีดีของผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางดี  

3.2 ด๎านทัศนคติ พบวํา ความพึงพอใจในการใช๎บริการ เดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ด๎านทัศนคติ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2003) ท้ังนี้เนื่องจากความสะดวกสบายของร๎านค๎าสะดวกซื้อ เซเวํน 
อีเลฟเวํน (7-Eleven) มีบทบาทส าคัญตํอวิถีชีวิตของผู๎บริโภคอยํางมาก เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภคที่ต๎องการความสะดวกในการซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคเพื่อใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
สินค๎าท่ีซื้อเป็นประเภทอาหาร และไมํใชํอาหาร ซึ่งในปัจจุบัน เซเวํน อีเลฟเวํน (7-Eleven) ได๎มี 
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เดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน เพื่อบริการรับสํงสินค๎าให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งสํงผลดีท่ีท าให๎
ผู๎บริโภคไมํต๎องออกมาจับจํายซื้อหาสินค๎าเองท าให๎เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
อยูํในขณะนี้ 

3.3 ด๎านความคิดเห็น พบวํา ความพึงพอใจในการใช๎บริการ เดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ 
เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชนจังหวัดสงขลา ด๎านความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2003) ท้ังนี้เนื่องจาก ปัจจุบัน เซเวํน อีเลฟเวํน มีจ านวน
สาขารวมกวํา 12,000 สาขา เพื่อตอบโจทย์ความสะดวก 80 ให๎กับลูกค๎าท่ัวประเทศ เราจึงมีการ
เปลี่ยนจาก Food Store มาสูํ All Convenience เพื่อบริการความสะดวกให๎กับทุกคน และเมื่อ
มาถึงปี ค.ศ. 2020 เมื่อโลกเปลี่ยน เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน วิถีชีวิตคนเปลี่ยน พฤติกรรมผู๎บริโภค
เปลี่ยน คูํแขํงเปลี่ยน การท าธุรกิจจึงต๎องสร๎างสรรค์บริการใหมํ ๆ เพื่อรองรับความต๎องการของ
ลูกค๎า โดยเฉพาะเมื่อโลกต๎องเจอกับมรสุมทางเศรษฐกิจ และเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด-19 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมา ก็คือ New Normal หรือความปกติใหมํ หรือฐานวิถีชีวิตใหมํ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอร่ี ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของ
จังหวัดสงขลา ผู๎วิจัยขอเสนอแนะ ดังตํอไปนี ้
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาด (7P) ของเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน 
ในจังหวัดสงขลา 
 1. ด๎านผลิตภัณฑ์ ควรให๎แอปพลิเคชัน 7-เดลิเวอรี่ มีขั้นตอนท่ีงํายไมํซับซ๎อน ควรมีการปรับปรุง
ขั้นตอนการใช๎แอปพลิเคชัน 7-เดลิเวอรี่ ให๎มีกระบวนการท่ีสั้นและกระชับมากท่ีสุด เพื่อความงําย
ส าหรับการใช๎งาน โดยให๎เป็นไปตามล าดับความส าคัญกํอน และต๎องมีการสอนงานให๎ผู๎ท่ีรับผิดชอบ
ในด๎านผลิตภัณฑ์เข๎าใจในระบบงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. ด๎านราคา ควรจัดให๎มีสํวนลด หรือโปรโมชั่นส าหรับผู๎ท่ีมีการสั่งอาหารเดลิเวอรี่บ๎าง 
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 3. ด๎านการจัดจ าหนําย ควรเพ่ิมอุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิในระหวํางการขนสํงอาหาร  
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผลิตภัณฑ์ หรืออาหารท่ีต๎องควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความ 
สดใหมขํองอาหารในขณะน าสํงผ๎ูบริโภค 
 4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด ควรเพิ่มรายการชุดประหยัดท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให๎กับผ๎ูบริโภค 
 5. ด๎านบุคลากร ควรมีการสอนพนักงานส าหรับการรับออเดอร์ ของลูกค๎าเวลาท่ีลูกค๎าโทร
สั่งสินค๎า ดังนั้น ต๎องให๎พนักงานใสํใจรายละเอียด ต๎องตั้งใจฟังลูกค๎าตลอดการรับสาย พร๎อมสามารถ
ท าความเข๎าใจความต๎องการของลูกค๎า และให๎การใสํใจรายละเอียดที่ลูกค๎าต๎องการทั้งหมด รักใน
การบริการ จะต๎องเป็นคนมีนิสัยเป็นมิตรกับทุกคน รักในงานบริการ ใช๎น้ าเสียงเป็นมิตร พูดและ
ยิ้มให๎น้ าเสียงนุํมนวลนําฟัง 
 6. ด๎านกระบวนการให๎บริการ ควรปรับปรุงระยะเวลาในการรอคอยการตอบรับของพนักงาน
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถท านายความพึงพอใจของผู๎รับบริการ และเป็นเหตุผลของการกลับมา
รับบริการซ้ าในอนาคต เพราะฉะนั้น ผู๎ให๎บริการจะต๎องให๎บริการด๎วยระยะเวลาอันสั้น   
 7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรจัดให๎มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหมํ เพื่อกระตุ๎น
การซื้อที่เพิ่มขึ้น 
 ความพึงพอใจในการใช๎บริการเดลิเวอรี่ ร๎านสะดวกซื้อ เซเวํน อีเลฟเวํน ของประชาชน
จังหวัดสงขลา 
 1. ด๎านความรู๎สึก ควรมีการอบรมให๎พนักงานในขั้นตอนการท างาน เชํน การตรวจสอบความ
ถูกต๎องของรายการธุรกรรมอยํางสม่ าเสมอ จ านวนเงิน วันท่ีท ารายการ เลขที่บัญชี และตรวจสอบ
ยอดเงิน เพ่ือป้องกันรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 
 2. ด๎านทัศนคติ ควรปลูกฝังให๎พนักงานต๎องมีความรักในงานด๎านการบริการท่ีสร๎างความ
พึงพอใจสูงสุดให๎กับผู๎รับบริการ  
 3. ด๎านความคิดเห็น ควรสํงเสริมให๎มีการช าระเงินออนไลน์ สบายใจไร๎การสัมผัส การสั่ง
อาหารเดลิเวอร่ี แบบเก็บเงินปลายทาง แนะน าให๎มีการช าระเงินโดยใช๎ระบบ QR Code 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตในการ
การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร (2) ศึกษาระดับความส าคัญสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร 
(3) ศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร (4) เปรียบเทียบแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
ตามตัวแปรข๎อมูลสํวนบุคคล และ (5) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสมทางการตลาด 
ท่ีสํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร กลุํมตัวอยํางเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา จ านวน 400 ตัวอยําง สถิติท่ีใช๎ คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตในการ
ตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านความคิดเห็น รองลงมาคือ ด๎านกิจกรรม และด๎านความสนใจ และมี
ระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านสํงเสริมการตลาด รองลงมาคือ 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านราคา ซึ่งกลุํมตัวอยําง มีระดับการตัดสินใจซื้อ
บ๎านจัดสรร โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉลี่ย
สูงสุดคือ การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ รองลงมาคือ การซื้อบ๎าน
จัดสรรเพราะท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง โดยกลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
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และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร โดยรวมแตกตํางกันอยําง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวํา สํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด สํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร  
 
ค าส าคัญ: แนวโน๎ม, การตัดสินใจซื้อ, บ๎านจัดสรร 
  

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to (1) study the perception toward 
lifestyle on purchase decision on the housing estate, (2) investigate the signification 
of marketing mix of the housing estate, (3) observe the degree of housing estate 
purchase decision, (4) compare the trend on housing estate purchase decision 
according to the personal factor variables, and (5) understand the lifestyle and 
marketing mix which influence the trend of purchasing the housing estate. Samples 
were 400 populations who reside in Hatyai district, Songkhla province. Descriptive 
Statistics, Independent Sample t test, One-way ANOVA and Multiple Linear Regression 
were used to analyze.  

The finding revealed that the samples’ lifestyle on the aspects of opinion, 
activities, and interest had a significant influence on the purchasing decision on the 
housing estate. Several marketing mix factors of the housing estate such as promotion, 
product, place, and price respectively showed a significant role in the purchase 
decision. On another hand, the samples showed that the most considerable rationale 
for purchasing the housing estate was the usefulness followed by the convenient 
and accessible location. Moreover, the samples with different genders, educational 
backgrounds, and levels of income tend to make the different purchase decisions 
on a housing estate as the statistically significant level at .05.  
 
Keywords: Trend, Purchase Decision, Housing Estate 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ปัจจัยสี่เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ไมํสามารถขาดได๎ เพราะเมื่อขาดแล๎วอาจสํงผลตํอการด าเนินชีวิต 
“บ๎าน” ถือเป็นปัจจัยส่ีท่ีส าคัญ บ๎านเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างชีวิต สร๎างอนาคต การมีบ๎าน เป็น
การเริ่มต๎นชีวิตที่ดี และการเริ่มต๎นชีวิตท่ีดียํอมจะน าไปสูํอนาคตท่ีเจริญก๎าวหน๎า ดังนั้น การเลือก
และการตัดสินใจซื้อบ๎าน จึงเป็นเรื่องส าคัญ และมีหลากหลายปัจจัยท่ีต๎องค านึงถึง เชํน รายได๎ 
บุคคลแตํละคนจะมีรายได๎ มีอาชีพท่ีแตกตํางกันไป ซึ่งผู๎ท่ีมีรายได๎สูงก็จะมีโอกาสเลือกซื้อบ๎านได๎
ตามความต๎องการ และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ท าเลท่ีตั้ง สํวนใหญํจะเลือกท่ีมีสภาพแวดล๎อมท่ีดี มีการ 
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย ใกล๎ท่ีท างาน (สุนิชา ทิพยไกรศร, 2559) บ๎านไมํเพียงแตํเป็นสิ่งท่ีพ านักอาศัย 
แตํที่อยูํอาศัยยังจัดเป็นทรัพย์สินท่ีมีอายุยาวนาน ธุรกิจท่ีอยูํอาศัยเป็นธุรกิจท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังมีอิทธิพลตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาวการณ์จ๎างงาน 
ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข๎องมากมาย ความต๎องการท่ีอยูํอาศัยไมํใชํความต๎องการในตัวโครงสร๎าง
ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎างเพียงอยํางเดียว แตํเป็นความต๎องการท่ีได๎รับจากบริการท่ีเกิดขึ้นจาก 
ท่ีอยูํอาศัยด๎วย บริการท่ีได๎รับจากท่ีอยูํอาศัยสามารถตอบสนองความต๎องการพื้นฐาน แนวโน๎มการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะโครงการบ๎านจัดสรร จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภค ท าให๎ผู๎บริโภคมีทางเลือกในการซื้อท่ีอยูํอาศัยมากขึ้น จากภาวะการแขํงขัน
ท่ีรุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท าให๎ผู๎ประกอบการต๎องมีการปรับแผนการด าเนินธุรกิจอยูํตลอดเวลา 
เพื่อให๎ทันตํอสภาพการแขํงขันในตลาดท่ีเกิดขึ้น (วีณา ศรเีจริญ, 2558)  
 จากแนวโน๎มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการคาดการณ์วําจะชะลอตัวและซบเซา  
ท้ังจากเหตุปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ เมื่อเป็นเชํนนี้ เป็นท่ีแนํนอนวําเมื่อ
เศรษฐกิจชะลอตัว ยํอมสํงผลกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ หลังจากท่ี 
กํอนหน๎านั้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตํางแขํงขันกันขึ้นโครงการใหมํ ผลปรากฏวํา ในเวลานี้
บางท าเลเริ่มตกอยูํในภาวะอุปทานสํวนเกิน ในขณะท่ีภาคอุปสงค์หดตัว เนื่องจากผู๎บริโภคชะลอ
การตัดสินใจซื้อออกไปกํอน แม๎จะมีก าลังซื้อจากตํางประเทศเข๎ามาก็ตาม แตํผลกระทบจาก
สถานการณ์คําเงินบาทแข็งตัว และยังมาประสบกับวิกฤตการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ซึ่งสํงผลกระทบในเชิงลบตํอสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก ท าให๎ผู๎บริโภคไทยและชาวตํางชาติท่ี
ก าลังสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีจ านวนลดลงอยํางมาก สํงผลให๎อัตราการเติบโตของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีภาวะชะลอตัวลง ผู๎บริโภคระมัดระวังในการใช๎จํายมากขึ้น (กมลภัทร แสวงกิจ, 
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2563) ดังนั้น การด าเนินธุรกิจบ๎านจัดสรรให๎ประสบความส าเร็จจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการเลือก
ตลาดที่เหมาะสม เพื่อระบุกลุํมเป้าหมายท่ีชัดเจนขึ้น ชํวยให๎นักการตลาดมีทิศทางในการวางแผน
ทางการตลาดท่ีแนํนอนและพัฒนาสํวนประสมทางการตลาดให๎สอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านบรรยากาศกับ
การพักอาศัย ท าเลท่ีตั้งของโครงการสะดวกตํอการเดินทาง และด๎านความปลอดภัยมีความส าคัญ
เป็นอยํางยิ่ง 
 ความต๎องการบ๎านจัดสรรในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา มีจ านวนมากขึ้นเพื่อรองรับ
ความต๎องการของผู๎บริโภค เนื่องจากมีการขยายตัวของประชากรท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต๎ ท าให๎มีประชาชนจ านวนไมํน๎อยท่ีต๎องการเดินทาง 
เข๎ามาท างาน และพักอาศัย ท าให๎ผู๎บริโภคเหลํานี้มีความสนใจท่ีจะซื้อบ๎านเพื่อพักอาศัย สํงผลให๎
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ต๎องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับความต๎องการ
ของลูกค๎า การเลือกและตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยหรือบ๎านจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นทรัพย์สินท่ีมี
ราคาสูง จงึจ าเป็นต๎องค านึงถึงปัจจัยหลายด๎านกํอนการตัดสินใจซื้อ เชํน ราคาท่ีเหมาะสม คุณภาพบ๎าน 
โปรโมชั่นท่ีดึงดูดใจ ท าเลท่ีตั้ง ความปลอดภัย เป็นต๎น นอกจากนี้เป็นท่ีทราบกันดีวํา ภาคใต๎นั้น
ก าลังซื้ออสังหาริมทรัพย์อํอนแรงมาก เนื่องจากพืชเศรษฐกิจ ท้ังยางพารา ปาล์มน้ ามันราคาตกต่ า 
ท าให๎กิจการการท้ังอสังหาริมทรัพย์ และการค๎าอื่น ๆ ก็ยังซบเซา (ไพจิตต์ ลักษณวงศ์, 2561) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตในการการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอ- 
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 3. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
ตามตัวแปรข๎อมูลสํวนบุคคล 
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 5. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสมทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอแนวโน๎มการ
ตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 

นิยามศัพท์ 
 

 1. บ๎านจัดสรร หมายถึง บ๎านท่ีอยูํในโครงการในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
ประกอบด๎วย บ๎านเดี่ยวชั้นเดียว บ๎านเดี่ยวสองชั้น บ๎านแฝดชั้นเดียว บ๎านแฝดสองชั้น ทาวน์เฮ๎า 
ชั้นเดียว ทาวน์เฮ๎าสองชั้น และอาคารพาณิชย ์ซึ่งจัดให๎มีสาธารณูปโภค หรือสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของแตํละบุคคล โดยท่ีลักษณะของ
พฤติกรรมตําง ๆ จะเป็นตัวบํงบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตแตํละแบบ พฤติกรรมในการเข๎าสังคม 
การบริโภค การหาความบันเทิง การพักผํอนหยํอนใจ ใช๎เวลาวําง และการแตํงตัว ล๎วนเป็นสํวนประกอบ
ของรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีท่ีท าเป็นประจ า 
 3. สํวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยท่ีกํอให๎เกิดความต๎องการและท าให๎เกิดการ
ตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตพื้นที่อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 4. แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจ ซึ่งมีแนวโน๎ม
ท่ีจะซื้อบ๎านจัดสรรของผู๎บริโภคจากโครงการใดโครงการหนึ่งจากหลาย ๆ โครงการ โดยพิจารณา
หรือประเมินอยํางดีแล๎ววําตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได๎แกํ (1) ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎บริโภค ประกอบด๎วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
(2) รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด๎วย ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น และ 
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(3) สํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
ด๎านสํงเสริมการตลาด  
  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 2. ขอบเขตด๎านประชากร 
  ประชากรท่ีใช๎การวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยอยูํในเขต
พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา มีจ านวนท้ังสิ้น 393,687 คน 
 3. ขอบเขตด๎านพื้นท่ี  
  พื้นท่ีใช๎ในการศึกษา คือ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 4. ขอบเขตด๎านเวลา 
  การศึกษาคร้ังนี้เริ่มตั้งแตํเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 Kotler (2000) กลําววํา รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลหนึ่ง คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต
ในโลกท่ีแสดงออกมาในรูปของ (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ และ (3) ความคิดเห็น โดยรูปแบบ
การด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้น ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมท้ังหมด รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เป็นวิธีท่ีบุคคลเลือกใช๎ชีวิตของตนเอง ซึ่งแตกตํางกันตามความชื่นชอบ และการให๎
ความส าคัญของบุคคลซึ่งแสดงออกผํานกิจกรรมท่ีเลือกท าการใช๎เวลาวํางและการใช๎ชีวิตในแบบ
ของตนเอง สํงผลตํอทัศนคติ ประสบการณ์ และความคาดหวังตําง ๆ ท่ีมีความแตกตํางกันของ  
แตํละบุคคลได๎รับความนิยมในการน าไปใช๎ท าความเข๎าใจพฤติกรรม เมื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ
การด าเนินชีวิต จะท าให๎เห็นถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ความต๎องการของแตํละบุคคล การ
แสวงหาผลประโยชน์ และแรงจูงใจ ดังนั้น เมื่อท าการวิเคราะห์แล๎วจะสามารถน าไปแบํงกลุํมของ
ผู๎บริโภคได๎กลุํมเป้าหมายผู๎บริโภคท่ีต๎องการซื้อบ๎านจัดสรร นักการตลาดสามารถวางแผนการซื้อ
บ๎านจัดสรร เชื่อมโยงผํานการสื่อสารทางการตลาด เพื่อเข๎าถึงประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
กลุํมเป้าหมายให๎มากขึ้น  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (2003) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได๎ บริษัทมักจะน ามาใช๎รํวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และความต๎องการของลูกค๎าท่ีเป็นกลุํมเป้าหมาย แตํเดิมสํวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแคํ 4 ตัวแปร
เทํานั้น (4Ps) ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) สถานท่ีหรือชํองทางการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
(place) การสํงเสริมการตลาด (promotion) ผู๎วิจัยน ากลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์
ในธุรกิจบ๎านจัดสรรเพื่อชํวยผู๎บริหารและนักการตลาด การวางแผนเพื่อความสอดคล๎องความต๎องการ 
รวมถึงการร๎ูจักตัวผลิตภัณฑ์ การสร๎างการจูงใจให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ และการสร๎าง
ความพึงพอใจให๎แกํกลุํมเป้าหมายของธุรกจิผู๎เลือกซื้อบ๎านจัดสรรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Kotler and Keller (2006) ได๎แบํงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคไว๎เป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. การรับรู๎ถึงความต๎องการ พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มต๎นจากการท่ีผู๎บริโภคมีความต๎องการ
ท่ีอาจได๎รับจากการกระตุ๎นจากภายนอก  
 2. การค๎นหาข๎อมูล หลังจากผู๎บริโภคเกิดความต๎องการแล๎ว การค๎นหา เสาะหา ศึกษา
ข๎อมูลของสินค๎านั้น ๆ เป็นขั้นตอนท่ีจะเกิดตํอมา  
 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู๎บริโภคได๎มีการเสาะหาข๎อมูลแล๎ว 
จากนั้นผู๎บริโภคจะเกิดความเข๎าใจ และประเมินผลทางเลือกตําง ๆ  
 4. การตัดสินใจซื้อ จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให๎ผู๎บริโภคสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของการเลือกซื้อได๎แล๎ว  
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อแล๎ว ผู๎บริโภคจะได๎รับประสบการณ์ในการ
บริโภค ซึ่งอาจจะได๎รับความพอใจหรือไมํพอใจก็ได๎ ดังนั้น หากผู๎บริโภคท่ีต๎องการตัดสินใจในการ
ซื้อบ๎านจัดสรรมีอยูํแทบในทุกขั้นตอน หรือสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต๎องเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ง 
โดยหากเหตุการณ์นั้นมีความซับซ๎อน จ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลมาประกอบในการพิจารณาอยํางถี่ถ๎วน 
เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจและตรงกับใจของผู๎ตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรมากที่สุด 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต๎การปลํอยสินเชื่อบ๎านของสถาบันการเงิน  
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา (1) ปัจจัยสํวนบุคลท่ีแตกตํางกัน โดยรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน (สํวนตัว) 
ท่ีตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคํา p-value เทํากับ 0.012 สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรแตกตํางกัน (2) พฤติกรรม
ผู๎บริโภคตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรแตกตํางกัน (3) สภาพแวดล๎อมในพื้นท่ี
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรมากท่ีสุดคือ ด๎านเทคโนโลยี (4) สํวนประสมทางการตลาด
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรมากท่ีสุดคือ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา และด๎านการจัดจ าหนําย 
 อนัสรีย์ เพชรขุ๎ม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของผู๎บริโภค  
ในอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
ของผู๎บริโภคสูงสุด ได๎แกํ ปัจจัยด๎านการให๎บริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด๎านการ
สํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านราคา ตามล าดับ ประเด็นท่ีผู๎ตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านให๎ความส าคัญ
สูงสุด คือ ปัจจัยด๎านการให๎บริการ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ และมีท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง ตามล าดับ 
ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านราคา ตามล าดับ 
 อรอุมา ทูค ามี (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านเดี่ยวจัดสรรระดับ
ราคา 3-5 ล๎านบาท ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นผู๎หญิง 
อายุ 41-45 ปี สถานภาพสมรส/อยูํด๎วยกัน ระดับปริญญาตรี อาชีพนักงานบริษัทเอกชน รายได๎ตํอ
เดือนมากกวํา 30,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ 
ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือนท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ๎านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล๎านบาท ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการแตกตํางกัน ปัจจัยสํวน-
ประสมทางการตลาดทุกด๎านมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านเดี่ยวโดยด๎านราคามีผลมากท่ีสุด 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
571 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎บริโภค ซึ่งได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ท่ีแตกตํางกัน 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น สํงผลตํอ
แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 3. สํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านการจัดจ าหนําย และด๎านการ
สํงเสริมการตลาด สํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

 

ข๎อมูลสํวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ๎ฉลี่ยตํอเดือน 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

สํวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
- ด๎านผลติภณัฑ ์ 
- ด๎านราคา  
- ด๎านการจัดจ าหนําย  
- ด๎านการสํงเสรมิการตลาด  

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- ด๎านกิจกรรม 
- ด๎านความสนใจ 
- ด๎านความคิดเห็น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช๎การวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีชํวงอายุ 20-60 ปี 
โดยอาศัยอยํูในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา มีจ านวนท้ังสิ้น 393,687 คน 

กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎มาจากการค านวณหาขนาดตัวอยํางของประชาชน  
ท่ีอาศัยอยูํในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยใช๎สูตร Yamane (อ๎างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2561) ท่ีระดับความเชื่อมั่น ร๎อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5 ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 
ตัวอยําง โดยผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบํงเป็น 4 สํวน ได๎แกํ   
 สํวนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (checklist) จ านวน 7 ข๎อ   
 สํวนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มีลักษณะเป็นแบบประเมินคํา (rating scale) 
5 ระดับ จ านวน 15 ข๎อ 
 สํวนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นแบบประเมินคํา (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 23 ข๎อ 
 สํวนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นแบบประเมินคํา (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข๎อ 
 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 1. ผู๎วิจัยสร๎างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและรูปแบบท่ีก าหนดไว๎ แล๎วน าแบบสอบถาม 
ท่ีสร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและน าข๎อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย มาแก๎ไขปรับปรุงให๎เหมาะสม ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี นิยามค าศัพท์ 
จากเอกสารวิชาการตําง ๆ อาทิ วิทยานิพนธ์ วิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข๎อง วารสาร หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการ และข๎อมูลที่เผยแพรํผํานทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
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 2. ผลทดสอบ (try-out) กับผู๎บริโภคที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางท่ีจะท าการศึกษา 
จ านวน 40 คน จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎คํา 

α-Coefficient เทํากับ 0.930 สํวนแบบสอบถามเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร 

ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ได๎คํา α-Coefficient เทํากับ 0.937 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ

แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ได๎คํา α-Coefficient 

เทํากับ 0.936 ซึ่งโดยรวมท้ังฉบับ ได๎คํา α-Coefficient เทํากับ 0.968 ซึ่งถือวํามีความนําเชื่อถือ
ตามหลักสถิติ เพื่อหาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(α-Coefficient) และจะต๎องได๎คําดัชนีมากกวํา 0.7 ขึ้นไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 1. ผู๎วิจัยท าแบบสอบถามออนไลน์โดยใช๎ Google Form เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งสร๎างแบบสอบถามมีขั้นตอนท่ีไมํยุํงยาก และท าให๎ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลสะดวก
รวดเร็วขึ้น และไมํจ าเป็น ต๎องออกไปยังสถานท่ีตําง ๆ เพื่อหากลุํมตัวอยํางในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ผู๎วิจัยได๎กระจายผํานชํองทางเครือขํายสังคมออนไลน์ โดยการโพสลิงค์แบบสอบถามใน
กลุํมซื้อขายโครงการบ๎านจัดสรรหาดใหญํผําน Facebook หรือสํงลิงค์แบบสอบถาม Line Messenger 
จ านวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยําง โดยใช๎เวลาในการการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 สัปดาห์ 
 

ผลการวิจัย 
 

 1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 59.00 มีอายุระหวําง 30-40 ปี คิดเป็น   
ร๎อยละ 45.00 โดยมีสถานภาพแตํงงาน คิดเป็นร๎อยละ 50.25 สํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร๎อยละ 73.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 57.50 โดยมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 44.75 และสํวนใหญํมีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 56.50 
 2. กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตในการการตัดสินใจซื้อบ๎าน
จัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (X = 4.34) และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านความคิดเห็น (X = 4.51) รองลงมาคือ ด๎าน
กิจกรรม (X = 4.27) และด๎านความสนใจ (X = 4.23) 
 3. กลุํมตัวอยําง มีระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านสํงเสริมการตลาด ( X = 4.61) ด๎านผลิตภัณฑ์ ( X = 
4.56) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (X = 4.54) และด๎านราคา (X = 4.53) 
 4. กลุํมตัวอยํางมีระดับการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ (X = 4.68) รองลงมาคือ 
การซื้อบ๎านจัดสรร เพราะท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง (X = 4.66) ระบบสาธารณูปโภค 
เชํน ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ ามีความเหมาะสม ( X = 4.61) 
และการศึกษาและเปรียบเทียบข๎อมูลเกี่ยวกับบ๎านจัดสรรจากแหลํงตําง ๆ กํอนท่ีจะตัดสินใจซื้อ
บ๎านจัดสรร (X = 4.60)  
 5. การเปรียบเทียบแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
ตามตัวแปรข๎อมูลสํวนบุคคล (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจซื้อบ้านจดัสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปร 
ข้อมูลส่วนบุคคล  

(n = 400) 
ข๎อมูลสํวนบุคคล แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร  

ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
เพศ 2.190* 
อาย ุ 0.376 
สถานภาพ 0.983 
ระดับการศึกษา 6.538** 
อาชีพ 0.437 
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ตาราง 1  (ตํอ)           (n = 400) 
ข๎อมูลสํวนบุคคล แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร  

ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 2.448* 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 0.225 

*p < .05, **p < .01 
 
 จากตาราง 1 พบวํา กลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 กลุํมตัวอยํางท่ีมีระดับการศึกษาตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอ-
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 กลุํมตัวอยํางท่ีมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 6. รูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสมทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อ
บ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา (ดูตาราง 2) 
 
ตาราง 2  
รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร 
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

(n = 400) 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสม- 

ทางการตลาด 
แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร  

ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
Constant 2.120 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรม (X1) 0.010 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความสนใจ (X2) 0.024 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความคิดเห็น (X3) 0.049 
สํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ ์(X4)  0.232** 
สํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา (X5) 0.069 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยดา๎นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
576 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ตาราง 2 (ตํอ)            (n = 400) 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสม- 

ทางการตลาด 
แนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 

ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
สํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทาง 
การจัดจ าหนําย (X6) 

0.094* 

สํวนประสมทางการตลาดด๎านสํงเสริม 
การตลาด (X7) 

0.118** 

F Test  50.279 
R2 0.337 
Adjusted R2 0.331  

*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขที่เห็น คํา B คือ คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ 
ในรูปคะแนนดิบ) 
 
 จากตาราง 2 พบวํา สํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด สํวนประสมทาง
การตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ และสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา สํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจ
ซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  

 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 1. กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตในการการตัดสินใจซื้อบ๎าน
จัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวํา ด๎านความคิดเห็น ด๎านกิจกรรม และด๎านความสนใจ สงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากท่ีสุด สอดคล๎องกับการศึกษาของ กันต์กนิษฐ์ อุทัย (2559) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต
การเปิดรับทัศนคติ และพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน์ของผู๎สูงวัยในกลุํมเจเนอเรชั่นซี ผลการศึกษา
พบวํา กลุํมตัวอยํางมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความคิดเห็น ด๎านกิจกรรม และด๎านความสนใจ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับสูงมาก  
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 2. กลุํมตัวอยําง มีระดับความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดของบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร ด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยภาพรวม
อยูํในระดับเห็นด๎วยมากท่ีสุด ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านราคา สอดคล๎อง
กับการศึกษาของ ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ๎านจัดสรรของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต๎การปลํอยสินเชื่อบ๎านของสถาบัน-
การเงิน ผลการศึกษาพบวํา สํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ด๎านผลิตภัณฑ์ 
ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านราคา  
 3. กลุํมตัวอยํางมีระดับการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ สอดคล๎องกับการศึกษาของ เจนจิรา 
ปราณี (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรในเขตจังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษาพบวํา การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ อยูํในระดับเห็นด๎วย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การซื้อบ๎านจัดสรร เพราะท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ เจนจิรา ปราณี (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
ในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวํา ท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง อยูํในระดับเห็นด๎วย
มากท่ีสุด ระบบสาธารณูปโภค เชํน ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ า
มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับการศึกษาของ เจนจิรา ปราณี (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวํา ท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวก
ในการเดินทาง อยูํในระดับเห็นด๎วยมากท่ีสุด และการศึกษาและเปรียบเทียบข๎อมูลเกี่ยวกับบ๎านจัดสรร
จากแหลํงตําง ๆ กํอนท่ีจะตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร สอดคล๎องกับการศึกษาของ เจนจิรา ปราณี (2562) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวํา 
ท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกในการเดินทาง อยูํในระดับเห็นด๎วยมากที่สุด 
 4. กลุํมตัวอยํางมีระดับการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ การซื้อบ๎านจัดสรร เพราะท าเลท่ีตั้ง
โครงการสะดวกในการเดินทาง และการศึกษาและเปรียบเทียบข๎อมูลเกี่ยวกับบ๎านจัดสรรจากแหลํงตําง ๆ 
กํอนท่ีจะตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร สอดคล๎องกับการศึกษาของ เจนจิรา ปราณี (2562) ศึกษาเรื่อง 
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ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวํา การตัดสินใจ
ซื้อบ๎านจัดสรรโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซื้อ การซื้อบ๎านจัดสรร เพราะท าเลท่ีตั้งโครงการ
สะดวกในการเดินทาง และการศึกษาและเปรียบเทียบข๎อมูลเกี่ยวกับบ๎านจัดสรรจากแหลํงตําง ๆ 
กํอนท่ีจะตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร อยูํในระดับเห็นด๎วยมากท่ีสุด ระบบสาธารณูปโภค เชํน ถนน ไฟฟ้า
ประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ ามี ความเหมาะสม สอดคล๎องกับการศึกษาของ 
ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรรของ
ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต๎การปลํอยสินเชื่อบ๎านของสถาบันกา รเงิน 
ผลการศึกษาพบวํา การตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร คือ บ๎านท่ีมีระบบสาธารณูปโภค เชํน ถนน  
ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มีผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร อยูํในระดับมากที่สุด  
 5. การเปรียบเทียบแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
ตามตัวแปรข๎อมูลสํวนบุคคล (ดูตาราง 1) 
  กลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล๎องกับการศึกษาของ 
อรอุมา ทูค ามี (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านเดี่ยวจัดสรรระดับราคา  
3-5 ล๎านบาท ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านประชากร ศาสตร์ ด๎านเพศ  
ท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล๎านบาท ในพื้นท่ีจังหวัด-
สมุทรปราการ แตกตํางกัน 
  กลุํมตัวอยํางท่ีมีระดับการศึกษาตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอ-
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ อนัสรีย์ เพชรขุ๎ม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อบ๎านจัดสรร
ของผู๎บริโภค ในอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี ท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎านจัดสรร แตกตํางกัน 
  กลุํมตัวอยํางท่ีมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อบ๎าน
จัดสรรของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต๎การปลํอยสินเชื่อบ๎านของสถาบันการเงิน 
ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนบุคลด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน (สํวนตัว) ท่ีตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อบ๎านจัดสรร แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 6. รูปแบบการด าเนินชีวิตและสํวนประสมทางการตลาด ท่ีสํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจ
ซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ  
  สํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ สํวนประสมทางการตลาดด๎านกระบวนการ 
และสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ สํงผลตํอแนวโน๎มการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขต
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพล ได๎ร๎อยละ 38.0 สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ ธัญวิชญ์ ศิริทัพ (2561) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวของผู๎บริโภคในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ด๎านสํงเสริม
การตลาด ด๎านกระบวนการ และด๎านกายภาพ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านเดี่ยวอยํางมีนัยส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้ประกอบการบ้านจัดสรร 
 1. ผู๎ประกอบการบ๎านจัดสรรสามารถน าข๎อมูลท่ีมีตํอความคิดเห็นตํอรูปแบบการด าเนินชีวิต
ในการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา การซื้อบ๎านจัดสรร ผู๎ซื้อบ๎าน
จัดสรรจะต๎องมองและมีทัศนคติวําเป็นโครงการบ๎านจัดสรรท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี ยํอมเป็นบ๎านจัดสรร 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการกํอสร๎าง ประสบการณ์ทํองเท่ียวของผู๎ซื้อ เชํน การไปทํองเ ท่ียว
และสัมผัสยังสถานท่ีใหมํ ๆ ท าให๎ผู๎ซื้อได๎เรียนรู๎และเป็นการเปิดโลกทัศน์ และการสร๎างประสบการณ์
ใหมํ ๆ  ให๎กับชีวิต ได๎แนวคิดท่ีมเีอกลักษณ์ ดังนั้น ผู๎ประกอบการสามารถน ามาประยุกต์ท้ังการออกแบบ
บ๎านพื้นท่ีสํวนกลาง  
 2. ผู๎ประกอบการบ๎านจัดสรรสามารถน าข๎อมูลท่ีมีตํอสํวนประสมทางการตลาดของบ๎าน
จัดสรร ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ดังนี้เชํน ด๎านผลิตภัณฑ์ควรจัดให๎มีการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีทันสมัย โดยใช๎วิธีการติดตั้งกล๎องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการอยํางท่ัวถึง การจัดโปรโมชั่น 
โดยการแถมเครื่องอ านวยความสะดวก ประเภทเครื่องใช๎ไฟฟ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแตํงภายใน 
ตําง ๆ มีการกํอสร๎างบ๎านท่ีมีคุณภาพดีและได๎มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับโครงการ การจัด
งานแสดงบ๎านตัวอยําง ให๎ผู๎บริโภคท่ีต๎องการซื้อบ๎านได๎เลือกชม โครงการขายบ๎าน ให๎มีการจํายเงิน
ดาวน์ต่ ากวําโครงการอื่น โครงการควรจัดให๎มีการผํอนดาวน์บ๎านกับโครงการด๎วย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีละเอียดและครบถ๎วนมากขึ้น ควรมีการเก็บข๎อมูลด๎วยวิธีอื่น ๆ ด๎วย 
เชํน การสัมภาษณ์เชิงลึกในสํวนของความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรร 
 2. การศึกษาในครั้งนี้ได๎ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต และสํวนประสมทางการตลาดท่ี
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อบ๎านจัดสรรในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งตํอไปควร
ศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ ท่ีสํงผลตํอการซื้อบ๎านจัดสรร ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์

เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม กลุมตัวอยางเป็นมัคคุเทศก์ท่ัวไป จํานวน 400 คน 
เครื่องมือท่ีใช คือแบบสอบถามเพื่อทําการทดสอบเครื่องมือโดยทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และ
ทดสอบความเชื่อมั่น ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน คา t test และ คา F Test หรือ ANOVA ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาศักยภาพ
ของมัคคุเทศก์ พบวา ตองการพัฒนาศักยภาพในดานอื่น ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะการตระหนัก 
ถึงทัศนคติตอการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รองลงมาคือ ดานทักษะ 
โดยเฉพาะทักษะ การส่ือสารภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสาม และทักษะความสามารถในการทํางาน
ไดหลากหลาย ในดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ มีความตองการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี
เพื่อพรอมตอการปฏิบัติงาน และในดานความรู มีความตองการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
เพ่ือใหบริการ เมื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ พบวา การใชภาษาใน
การทํางานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน (กอนสถานการณ์โควิด-19) ท่ีตางกัน มีความตองการพัฒนา
ดานความรู แตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (กอนสถานการณ์โควิด -19) ท่ีตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ ในดานอื่น ๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ค าส าคัญ: ความตองการ, ศักยภาพของมัคคุเทศก์, การทองเท่ียววิถีใหม, โควิด-19 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study aims to study 1) the demand for the potential 
development of the tour guide for supporting the New-Normal Tourism and 2) to 
compare the demand for the potential development of the tour guide for 
supporting the New-Normal Tourism. The sample group is including 400 
participants of guides. Research instruments are a questionnaire by testing them 
about contents and also the confidence of using basic statistics to analyze data, 
e.g., the average, the percentage, the standard deviation T-Test, and F – Test or 
Anova. The result finds that the section of Demanding for Potential Development 
of the Tour Guide in Other is at the highest level, especially, the awareness 
nowadays of changing attitudes toward tourists. In descending order is The Skill, 
particularly, in the skill of foreign language/third language communication skills 
and also the abilities to do in the verities of work. The determination to succeed 
requires developing health and personality to be ready for working and also the 
knowledge needed to progress on using technology for service. The comparing 
the need for competency development of tour guides, it was found that different 
language usage and average monthly income (before COVID-19) had different 
needs for knowledge development and average monthly income. (before the 
Covid-19 situation) with different needs to develop the potential of tour guides in 
other areas were different with a statistical significance at the .05 level. 

 
Keywords: Demand, Potential development of the tour guide, New-Normal 
Tourism, COVID-19 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การทองเท่ียวเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยูดีมีสุข ตลอดจนการรักษา 
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตลอดมา 
โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ที่มีบทบาทสําคัญไมนอยกวาบุคคลากรในดานอื่น ๆ ซึ่งจะทําหนาท่ีเป็น
ผูท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวตลอดจนคอยชี้แนะ อธิบายสิ่งตาง ๆ ใหนักทองเท่ียว 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ดังนั้น นักทองเท่ียวจึงตองการมัคคุเทศก์เป็นผูนําทางให 
ยิ่งเป็นการเดินทางท่ีตางถิ่นมากเทาใดความจําเป็นในการตองการมัคคุเทศก์ก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะ
การมีมัคคุเทศก์จะชวยนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียวไดท่ัวถึงมากกวา ชวยใหนักทองเท่ียว
ไดรับความรูความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการทองเท่ียว ชวยใหนักทองเท่ียวประหยัด
งบประมาณการทองเท่ียวไดมากกวา และชวยใหนักทองเท่ียวไมตองผจญภัยกับปัญหาตาง ๆ เชน 
การสื่อสารทําความเขาใจ การติดตอเพื่อเขาชมสถานท่ีตาง ๆ และการเลือกใชยานพาหนะ เป็นตน 
(กรมการทองเท่ียว, 2564) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ถึง 68,443 ราย (กรมการทองเท่ียว, 
2564) ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ท่ีนําเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ แตท้ังนี้ในสถานการณ์การแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีแพรระบาดไปท่ัวโลกและท่ัวประเทศไทย สงผล
กระทบทําใหการทองเท่ียวหยุดชะงักลงการเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวและสภาพเศรษฐกิจลดลง 
ธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจํานวนมากปิดตัวลง การทองเท่ียวหยุดนิ่งอยางสมบูรณ์ 
ทําใหมัคคุเทศก์ไมมีงานทํา ซึ่งทําใหมัคคุเทศก์เองยังคิดไมไดวาควรประกอบอาชีพนี้ตอหรือควร
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตการระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ยังมีขอโตแยงวาโควิด-19 เปรียบเสมือน
สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ถือเป็นอีกโอกาสท่ีจะเปลี่ยนเสนทางการทองเท่ียวจากวิถีความตองการ
แบบเดิมสูเสนทางแหงความยั่งยืน (Gössling et al., 2020) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในการทํางานเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ท่ีเกิดขึ้น รวมไปถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีรูปแบบใหม (new normal) 
และมีการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใหมมากยิ่งขึ้น อยางเชน นักทองเท่ียวเปลี่ยนวิถีการเดินทางใหม
ตามความตองการหรือความชอบของตัวเอง การขี่มอเตอร์ไซค์ทองเท่ียว (big bike) การปั่นจัก



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
585 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยานเพื่อการทองเท่ียว (cycling for tourism) และการเดินทางทองเท่ียวโดยรถยนต์สวนตัวเพื่อ
หลีกเลี่ยงการขึ้นรถสาธารณะท่ีมีคนจํานวนมากและแออัดและเพื่อเวนระยะหาง ซึ่งในอนาคตอาจจะ
มีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมทองเท่ียวมากขึ้น เชน การนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการเดินทางทองเท่ียวมากขึ้น เชน Virtual Reality (VR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจําลอง
สภาพแวดลอมเสมือนจริง ผานทางภาพ เสียง และการสัมผัส การนําหุนยนตร์ เขามาใชในงาน
บริการ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2564) การใชจายของนักทองเท่ียวท่ีผาน Application 
หรือ Internet Banking ตาง ๆ แบบไรเงินสด สงผลใหมัคคุเทศก์ตองมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ทักษะในดานตาง ๆ อยางเชน ทักษะการปฎิบัติงานเพื่อรองรับการทองเท่ียววิถีใหม ทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสาม ทักษะการเป็นผูนําและการเป็นมัคคุเทศก์ท่ียอดเยี่ยมทักษะความ 
สามารถในการทํางานไดหลากหลาย และทักษะในดานตาง ๆ ท่ีมัคคุเทศก์ควรมีเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและเพ่ือรองรับการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) หากมัคคุเทศก์ไมพัฒนาตนเองให 
เขากับยุคและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจะทําใหมัคคุเทศก์ไมเป็นท่ีตองการของบริษัทนําเท่ียว
และจะเกิดปัญหาการวางงาน 

ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของอาชีพมัคคุเทศก์เพราะเป็นกลุมท่ีไดรับผลกระทบ
มากท่ีสุดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จึงไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
เพ่ือใหมัคคุเทศก์ไดเตรียมความพรอมและพัฒนาตนเองในการรับมือกับการทองเท่ียวรูปแบบใหม
และเพื่อใหมัคคุเทศก์ไดมีการสรางทักษะใหมท่ีจําเป็นในการทํางาน (re-skill) และการพัฒนาตนเอง
เพื่อยกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้น (up-skill) ไมวาจะเป็นการพัฒนาดานความรู (knowledge) การพัฒนา
ดานทักษะ (skills) การพัฒนาดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ (commitment to success) และ
การพัฒนาดานอื่น ๆ ท่ีสงผลตอความตองการท่ีทําใหมัคคุเทศก์อยากพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการ
เติบโตของการทองเท่ียวและใหสอดคลองกับความตองการ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว

วิถีใหม  
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2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว
วิถีใหม 

 

นิยามศัพท์ 
 

1. ความตองการ หมายถึง ความตองการของมนุษย์ท่ีแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งออกมาเพื่อตองการท่ีจะไดรับการยกยองนับถือจากคนรอบขาง ตองการประสบความสําเร็จ
ในหนาท่ีการงาน มีความเจริญกาวหนา ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะความ 
สามารถ เพื่อใหตนเองมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความตองการ
พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อใหมัคคุเทศก์ไดเตรียมความพรอมและพัฒนาตนเองเพื่อรับมือ
กับการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีจะเกิดขึ้น 

2. องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ หมายถึง สิ่งท่ีมัคคุเทศก์ตองการท่ี
จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตาง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ดานการพัฒนา
ดานความรู (knowledge) ดานการพัฒนาดานทักษะ (skills) ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ 
(commitment to success) และดานอื่น ๆ ท่ีสามารถนําไปปรับใชในการทํางานเพื่อใหตนเอง 
มีความชํานาญ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3. มัคคุเทศก์ หมายถึง มัคคุเทศก์ประเภทท่ัวไป มีหนาท่ีเป็นผูนําทาง ผูชี้ทาง และนํา
นักทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตาง ๆ มีการใหขอมูลความรูแกนักทองเท่ียวเกี่ยวกับสถานท่ีและบุคคล
คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย อํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว สามารถนํานักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
หรือชาวตางประเทศเดินทางไดท่ัวราชอาณาจักรและตองสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดเป็น
อยางดี โดยมัคคุเทศก์ท่ัวไปนี้จะตองเป็นผูท่ีไดรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นําเท่ียวจากนายทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดของกรมการทองเท่ียว กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา  

4. รูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม หมายถึง การทองเท่ียววิถีใหม ภายใตหลักการคํานิยาม
พฤติกรรม “BEST” ซึ่งเป็น 4 ตัวสําคัญท่ีจะเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางของนักทองเท่ียว 
และเกิดเป็น New Normal หรือชีวิตวิถีใหม โดยเป็นการทองเท่ียวท่ีรูจักวางแผนลวงหนา ทองเท่ียว
แบบการรูจักรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับความปลอดภัย และนําเทคโนโลยี
มาใชกับโลกการทองเท่ียว  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
587 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพื้นท่ี คือ กรุงเทพมหานคร และกําหนดประชากร 
ท่ีใชในการศึกษาเป็นมัคคุเทศก์ท่ัวไป จํานวน 16,234 คน (กรมการทองเท่ียว, 2564) โดยกําหนด
เนื้อหาการวิจัย ประกอบดวย ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการ
ทองเท่ียววิถีใหม และเปรียบเทียบความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบ
การทองเท่ียว ท้ังนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน -
เดือนตุลาคม 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
เพ่ือรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม โดยอางอิงจากทฤษฎี ดังตอไปนี้ 
 องค์ประกอบของความตองการในเรื่องของ “ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
เพ่ือรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม” โดยแบงออกไดดังนี้  
 1. ความตองการพัฒนาดานความรู (knowledge) ความรู เป็นพฤติกรรมขั้นตนท่ีผูเรียนรู
ควรจําได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2562) โดยอาจจะเป็นการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน หรือ
จําได ในการทองเท่ียววิถีใหมนั้นมีการพัฒนารูปแบบดานการทองเท่ียวมากมาย เชน ดานของเทคโนโลยี 
ดานการบริการ เป็นตน จึงทําใหมัคคุเทศก์นั้นตองพัฒนาทักษะความรูเพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว
วิถีใหม ใหเป็นไปตามคุณสมบัติของการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในการทองเท่ียววิถีใหม 
 2. ความตองการพัฒนาดานทักษะ (skills) ความชํานาญหรือความสามารถในการทําอยาง
ใดอยางหนึ่ง (ปิยนุช แกวกสิ และรภัสศักย์ เหตุทอง, 2562) โดยทักษะจะมีดวยกันหลากหลายดาน
ดวยกัน เชน ดานรางกาย ดานสังคม ดานสติปัญญา ดานการสื่อสาร ดานภาษาท่ีใชในการทํางาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการท่ีฝึกทําบอย ๆ โดยความตองการพัฒนาดานทักษะของมัคคุเทศก์
เพ่ือท่ีจะพัฒนาและตอยอดในการทองเท่ียววิถีใหมท่ีกําลังจะมีการรับเปลี่ยนรูปแบบการทองเท่ียว 
โดยความทันสมัยและมีการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใชรวมกับการทองเท่ียว  
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 3. ความตองการพัฒนาดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ (commitment to success) 
ความมุงมั่นหรือความตั้งใจท่ีแนวแน ท่ีจะทําใหเราไดในเปูาหมายท่ีตนเองกําหนด (จรินทร์ ฟักประไพ 
และปรีดา ไชยา, 2560) โดยมีการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีจะตามมา ตองมีการคิดวิเคราะห์ 
และแยกแยะใหถูกตอง หากขาดความมุงมั่นอาจจะทําใหความสําเร็จเป็นไปไดอยางยากเย็น โดย
มัคคุเทศก์ตองจะตองมีความมุงมั่นเพื่อใหเกิดความสําเร็จในส่ิงท่ีตนเองกําหนดไว  
 4. ดานอื่น ๆ นอกจากนั้นมัคคุเทศก์ยังตองการพัฒนาดานอื่น ๆ เชน การมีองค์กรหรือบริษัท
ท่ีทํางานประจํา เป็นไดท้ังพนักงานเต็มเวลา และนอกเวลา (part-time) โดยอยูกับสถานการณ์ 
การสนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวใหมีการเติบโตอีกครั้ง การใหความสําคัญกับ
วิธีทํางานรูปแบบใหม ท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสรางความปลอดภัยใหกับ
นักทองเท่ียว (travel safety) ระหวางการเดินทางทองเท่ียววิถีใหม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
การทองเท่ียว สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียว การใหความสําคัญกับนโยบายของภาครัฐ
ตอการสงเสริมดานการทองเท่ียววิถีใหม การตระหนักถึงทัศนคติตอการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เป็นตน (สิทธา อนันธขาล และไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2563) 
 ดังนั้น องค์ประกอบของความตองการ สรุปไดโดยวา องค์ประกอบของความตองการท่ีมัคคุเทศก์
ตองจะพัฒนาเพื่อรองรับการทองเท่ียววิถีใหม โดยมีองค์ประกอบท้ังหมด 4 ดาน (1) ความตองการ
พัฒนาดานความรู (knowledge) โดยมัคคุเทศก์ควรจะศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาความรูเพื่อนําไป
ปรับใชในการทองเท่ียววิถีใหม (2) ความตองการพัฒนาดานทักษะ (skills) มัคคุเทศก์ควรมีการฝึกฝน
เพ่ือใหเกิดทักษะในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในการทองเท่ียววิถีใหม (3) ความตองการพัฒนา
ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ (commitment to success) มีความตองการท่ีจะทําตามเปูาหมาย
ใหสําเร็จโดยการมุงมั่นฝึกฝน และ (4) ดานอื่น ๆ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว
วิถีใหม โดยกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 
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ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
 ลักษณะดานประชากรศาสตร์ตางกัน มีผลตอความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
เพ่ือรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหมแตกตางกัน 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว 
วิถีใหมเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบ
วิธีวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ มัคคุเทศก์ท่ัวไปท่ีไดรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็น
มัคคุเทศก์ท่ัวไป ท่ีนําเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวน 68,443 ราย (กรมการทองเท่ียว, 
2564) ในการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (ธานินทร์ 

ลักษณะดานประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. ประสบการณ์การทํางาน 

5. ภาษาท่ีใชในการทํางาน 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
 (กอนสถานการณ์โควิด-19) 

7. ลักษณะของงาน 

ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์

เพ่ือรองรับการทองเที่ยววิถีใหม 

1. ดานความรู (knowledge) 

2. ดานทักษะ (skills) 

3. ดานความมุงม่ันตอความสําเร็จ  

   (commitment to success) 

4. ดานอื่น ๆ 
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ศิลปจาร,ุ 2557) ท่ีความเชื่อมั่น .05 และความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางในการศึกษา
ท้ังหมด 400 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทําการสรางใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีท่ีตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการทองเท่ียว
วิถีใหม ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต แบงออกไดเป็น 3 สวน ประกอบดวย (1) ลักษณะดานประชากรศาสตร์ 
(2) ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการทองเท่ียววิถีใหม (3) ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นทําการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยางท่ีมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา จํานวน 30 ชุด 
โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS) และหาคาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t test  
และคา F Test หรือ ANOVA โดยใชเกณฑ์คาเฉลี่ยการแปลผล คือ (4.21-5.00 = มากท่ีสุด, 3.41-
4.20 = มาก, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 1.81-2.60 = นอย, 1.00-1.80 = นอยท่ีสุด) 
 

ผลการวิจัย 
 

 1. ลักษณะดานประชากรศาสตร์ พบวา มัคคุเทศก์สวนใหญเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็น
รอยละ 54.80 มีชวงอายุตั้งแต 26-30 ปี คิดเป็นรอยละ 36.50 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นรอยละ 65.50 มีประสบการณ์ดานการทํางาน 4-6 ปี คิดเป็นรอยละ 40.00 ภาษาท่ีใชใน
การทํางานคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นรอยละ 53.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน (กอนสถานการณ์
โควิด-19) จํานวน 25,000-35,000 บาท คิดเป็นรอยละ 42.50 ลักษณะของงาน ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์อิสระ (freelance) คิดเป็นรอยละ 69.80 
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 2. ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม 
แบงออกเป็น 4 ดาน ไดแก ดานความรู (knowledge) ดานทักษะ (skills) ดานความมุงมั่นตอ
ความสําเร็จ (commitment to success) ดานอื่น ๆ สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 
ตาราง 1  
ความต้องการพัฒนา ด้านความรู้ (Knowledge) 

ความตองการพัฒนาดานความรู 
ระดับความตองการ 

X  SD แปลความ 
1. ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยววิถีใหม (new normal) 4.63 0.58 มากท่ีสุด 
2. ความรูเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสาม 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
3. ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหบริการ (digital 

lifestyle) 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
4. ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ 4.62 0.58 มากท่ีสุด 
5. ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว 

วิถีใหม 4.66 0.58 มากท่ีสุด 
6. ความรูเกี่ยวกับการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว

เฉพาะกลุม (specialty interest tourism) เชน กลุมผูสูงอายุ 
กลุมคนรักสุขภาพ  4.50 0.66 มากท่ีสุด 

7. ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเขา-ออกประเทศของนักทองเท่ียว 
ภาษี และการประสานงาน ติดตอกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 4.48 0.66 มากท่ีสุด 

8. ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของโลกาภิวัตน์ 
(globalization) เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี แรงงาน เป็นตน 4.49 0.65 มากท่ีสุด 

9. ความรู ความสามารถเกี่ยวกับความกาวหนาในวิชาชีพ 
ของตนเอง 4.63 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.35 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 1 พบวา ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว
วิถีใหม ดานความตองการพัฒนาดานความรู (knowledge) โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (X  = 
4.59, SD = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อใหบริการ 
(digital lifestyle) อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67, SD = 0.52) รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียววิถีใหม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66, SD = 0.58) 
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม (new normal) อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63,  
SD = 0.58) ตามลําดับ 

 

ตาราง 2  
ความต้องการพัฒนา ด้านทักษะ (skills) 

ความตองการพัฒนาดานทักษะ (skills) 
ระดับความตองการ 

X  SD แปลความ 
1. ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการทองเที่ยววิถีใหม (new 

normal) 4.59 0.52 มากท่ีสุด 
2. ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสาม 4.73 0.49 มากท่ีสุด 
3. ทักษะและศิลปะในการนําเสนองานแบบมืออาชีพดวยเทคโนโลยี 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
4. ทักษะการทํางานรวมกับหุนยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ

การใชแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการทองเท่ียวและบริการ 4.62 0.59 มากท่ีสุด 
5. ทักษะความสามารถในการใชจิตวิทยาทํางานรวมกับผูอื่น 4.63 0.55 มากท่ีสุด 
6. ทักษะความสามารถในการใชจิตวิทยาทํางานรวมกับผูอื่น 4.65 0.52 มากท่ีสุด 
7. ทักษะการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับตนเอง 4.65 0.53 มากท่ีสุด 
8. ทักษะการเป็นผูนําและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ยอดเย่ียม (smart 

guide) 4.59 0.50 มากท่ีสุด 
9. ทักษะความสามารถดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

บุคคล 
10. ทักษะความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย 

(multitasking) 

4.68 
 

4.73 

0.54 
 

0.48 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.66 0.29 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 พบวา ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการ
ทองเท่ียววิถีใหม ดานความตองการพัฒนาดานทักษะ (skills) โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  
( X  = 4.66, SD = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ/
ภาษาท่ีสาม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.73, SD = 0.49) รองลงมาคือ ทักษะความสามารถใน
การทํางานไดหลากหลาย (Multitasking) อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.73, SD = 0.48) ทักษะ
ความสามารถดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.68, SD = 0.54) 
ตามลําดับ 

 
ตาราง 3  
ความต้องการพัฒนา ด้านความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ (commitment to success) 

ความตองการพัฒนาดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ  
(commitment to success) 

ระดับความตองการ 

X  SD แปลความ 
1. การวางแผนและการบริหารจัดการงานอยางเป็นระบบเพื่อรองรับ

การทํางานวิถีใหม   
 

4.58 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 
2. การบริหารจัดการเวลาเพื่อความสมดุลระหวางงานและการใชชีวิต 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
3. การจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองในสถานการณ์ตาง ๆ   4.64 0.53 มากท่ีสุด 
4. การปรับตัวและความยืดหยุนในการปฏิบัติงานภายใตภาวะกดดัน 4.65 0.54 มากท่ีสุด 
5. การทํางานเป็นทีม ยอมรับความแตกตางและเปิดใจรับความคิดเห็น  

ใหม ๆ จากผูอื่น 
6. การคิดวิเคราะห์ และการแกไขปัญหาเฉพาะหนา 
7. การเดินทางไปทํางานในหลากหลายประเทศ 
8. การพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อพรอมตอการปฏิบัติงาน 

 
4.63 
4.66 
4.69 
4.76 

 
0.55 
0.51 
0.54 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

0.45     มากท่ีสุด 
                                     รวม                                        4.66    0.31 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 3 พบวา ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการ

ทองเท่ียววิถีใหม ดานความตองการพัฒนาดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ (commitment to 
success) โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66, SD = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวา การพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อพรอมตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด  
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( X  = 4.76, SD = 0.45) รองลงมาคือ การบริหารจัดการเวลาเพื่อความสมดุลระหวางงานและ 
การใชชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.69, SD = 0.51) การเดินทางไปทํางานในหลากหลาย
ประเทศ อยูในระดับมากที่สุด (X  = 4.69, SD = 0.54) ตามลําดับ 

 
ตาราง 4  
ความต้องการพัฒนา ด้านอื่น ๆ  

ความตองการพัฒนาดานอื่น ๆ 
ระดับความตองการ 

X  SD แปลความ 
1. การมีองค์กรหรือบริษัทท่ีทํางานประจํา เป็นไดท้ังพนักงาน 

เต็มเวลา และนอกเวลา (part-time) ขึ้นอยูกับสถานการณ์ 4.62 0.57 มากท่ีสุด 
2. การสนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวใหมี 

การเติบโตอีกครั้ง 4.74 0.46 มากท่ีสุด 
3. การใหความสําคัญกับวิธีทํางานรูปแบบใหม ๆ ท่ีมีการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4.66 0.50 มากท่ีสุด 
4. การสรางความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว (travel safety) 

ระหวางการเดินทางทองเท่ียววิถีใหม 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
5. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของการทองเท่ียว สงผลตอการตัดสินใจ       

ในการเดินทางทองเที่ยว            4.74 0.45 มากท่ีสุด 
6. การใหความสําคัญกับนโยบายของภาครัฐตอการสงเสริมดาน

การทองเท่ียววิถีใหม  4.73    0.47    มากท่ีสุด 
7. การตระหนักถึงทัศนคติตอการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 4.77 0.44 มากท่ีสุด 
รวม 4.71 0.27 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 4 พบวา ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการ

ทองเท่ียววิถีใหม ในดานอื่น ๆ โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.71, SD = 0.27) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา การตระหนักถึงทัศนคติตอการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77, SD = 0.44) รองลงมาคือ การสนับสนุนการฟื้นฟู
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อุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวใหมีการเติบโตอีกครั้ง อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.74, SD = 0.46) 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของการทองเท่ียว สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียว อยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.74, SD = 0.45) ตามลําดับ  
 3. การเปรียบเทียบความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียว
วิถีใหม พบวา (1) การใชภาษาในการทํางานท่ีตางกันมีความตองการการพัฒนาดานความรู (knowledge) 
แตกตางกัน กลุมมัคคุเทศก์ท่ีใชภาษา ไทย-จีน ไทย-อังกฤษ และ ไทย-ญี่ปุุน มีความตองการพัฒนา
ดานความรู (knowledge) มากกวากลุมมัคคุเทศก์ท่ีใชภาษาอื่น ๆ (2) รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน
มีความตองการพัฒนาดานความรู (knowledge) แตกตางกัน กลุมมัคคุเทศก์ท่ีมีรายไดเฉลี่ย นอยกวา 
25,000บาท 25,000-35,000 บาท และ 35,000-45,000 บาท มีความตองการพัฒนาดานความรู 
(knowledge) มากกวากลุมมัคคุเทศก์ท่ีมีรายได มากกวา 45,000 บาท และ (3) รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนท่ีตางกันมีความตองการพัฒนาดานอื่น ๆ แตกตางกัน กลุมมัคคุเทศก์ท่ีมีรายไดเฉลี่ย นอยกวา 
25,000 บาท และ 35,000-45,000 บาท มีความตองการพัฒนาศักยภาพในดานอื่น ๆ มากกวา
กลุมมัคคุเทศก์ที่มีรายไดเฉลี่ย 25,000-35,000 บาท และ มากกวา 45,000 บาท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
จากการวิเคราะห์ขอมูลความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบ 

การทองเท่ียววิถีใหม ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้  
1. ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม  

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดานความตองการพัฒนาดานความรู (knowledge) พบวา มีความตองการ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อใหบริการ (digital lifestyle) คนในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไปเขาสูยุคเทคโนโลยีใหความสําคัญกับการสื่อสารไรพรมแดน แสวงหาบริการท่ีใหความสะดวก  
รวดเร็ว สามารถดําเนินการผานสมาร์ตโฟน (smart phone) หรือ ระบบออนไลน์ (online) ดังนั้น 
มัคคุเทศก์จึงตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหมีความรูและสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อใชใน
การทํางานและบริการนักทองเท่ียวได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Grancay (2020) ศึกษาเรื่อง 
โควิด-19 และการทองเท่ียวยุโรปกลาง ผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
596 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เศรษฐกิจโลกแตในปัจจุบันสถานการณ์ตาง ๆ  ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังรูปแบบการเดินทางทองเท่ียว 
และพฤติกรรมของนักทองเท่ียว รวมไปถึงมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการเดินทางเพื่อชวยวางแผน 
การเดินทางใหงายยิ่งขึ้น สะดวก และรวดเร็ว โดยผานระบบออนไลน์ท่ีสามารถสื่อสารไดท่ัวประเทศ 
ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงตองมีการการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
เขาใจรูปแบบการใชงานของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2. ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถี ใหม  
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดานความตองการพัฒนาดานทักษะ (skills) พบวา มีความตองการทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสาม ปัจจุบันการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศงายและ
สะดวกสบาย และเปิดเสรีมากขึ้น ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงจําเป็นตองพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสามเพ่ือรองรับการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีตองใชการติดตอสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศและการเดินทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียวท่ีมีมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Ziółkowska (2021) ศึกษาเรื่อง การคนหาโอกาสในชวงเวลาที่ไมแนนอน 
กรณีศึกษากิจการมัคคุเทศก์ในสหภาพยุโรป ผลการศึกษาพบวา ในชวงเวลาแหงความไมแนนอน 
แนวคิด และแนวทางแกไขเพ่ือหาธุรกิจใหม ๆ ไดถือกําเนิดขึ้น จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบในวงกวางตอภาคการทองเท่ียว ตั้งแตบริษัทขนาดเล็กไปจนถึง
บริษัทขามชาติขนาดใหญ และมีการคัดคนออกทําใหเกิดการวางงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมัคคุเทศก์
ตองมีการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อใหเป็นท่ีตองการของบริษัท ไดแก ทักษะดานการใชภาษาใน
การสื่อสาร การใชภาษาท่ีสาม และทักษะการพูดเพื่อโนมนาวใจใหนักทองเท่ียวเชื่อใจและเชื่อมั่น
ในส่ิงท่ีเราตองการจะพูด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

3. ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหมใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดานความตองการพัฒนาดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ (commitment 
to success) พบวา การพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อพรอมตอการปฏิบัติงาน อาชีพ
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพท่ีตองเดินทางอยูตลอดเวลา และทํางานนอกสถานท่ีอยูเป็นประจํา  ดังนั้น
มัคคุเทศก์ตองใหความสําคัญกับสภาวะของรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
เนื่องจากการทองเท่ียวรูปแบบวิถีใหมเนนการมีสุขภาพท่ีดีถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nazli (2021) ศึกษาเรื่อง มัคคุเทศก์เผชิญ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ผลการศึกษาพบวา การระบาดของ COVID-19 สงผลให
มัคคุเทศก์ไดรับผลกระทบอยาหนัก ทําใหการเดินทางทองเท่ียวตองหยุดชะงักลง เนื่องจากสถานการณ์
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ท่ีรุนแรงขึ้นทําใหคนภายในประเทศเกิดความกลัวและไมไวใจท่ีจะเดินทางทองเท่ียว ดังนั้น มัคคุเทศก์
ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหดีอยูเสมอเพื่อพรอมตอการปฏิบัติงาน อยางเชน การแตงกาย 
การวางตัว การพูด และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกเวลาพูด เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความเชื่อใจและรูสึก
ปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

4. ความตองการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหมใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดานในดานอื่น ๆ พบวา มีความตองการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการตระหนัก
ถึงทัศนคติตอการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการออกมาตรการตาง ๆ มากมาย รูปแบบการทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป
ไมวาจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง การนําเทคโนโลยีไรสัมผัสมาใช การใชแรงงาน
ดิจิทัลมาแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น การใชวัคซีนและพาสปอร์ตประกอบการเดินทาง ยืนยันประวัติ
การฉีดวัคซีนในการเขารวมกิจกรรมสาธารณชนตาง ๆ ดังนั้น มัคคุเทศก์จึงจําเป็นตองมีทัศนคติท่ีดี
ตอรูปแบบการทองเท่ียววิถีใหม สามารถวางแผนการเดินทางท่ียืดหยุนและใหเขากับความตองการ
เฉพาะบุคคลมากขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ Ren and Wong (2021) ศึกษาเรื่อง 
มัคคุเทศก์นําเท่ียวภายใตการระบาดใหญจะอยูหรือไมอยู? การตรวจสอบความจงรักภักดีในการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในมาเก฿า ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการทองเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการประกอบวิชาชีพ
อยางรุนแรง ดังนั้นจึงมีจุดมุงหมายเพื่อหาตัวบรรเทาผลกระทบท่ีปูองกันไมใหมัคคุเทศก์เปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น โดยมีการหาขอมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปัญหา
และการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยมีการตระหนักถึงการเดินทางของนักทองเท่ียว และมี
การนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการ การใชหุนยนตร์แทนการใชมนุษย์ อีกทั้งยังมีการเรียนรู 
ถึงรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหทันตอความตองการของนักทองเท่ียวในปัจจุบัน
และอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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1. ตองสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหบริการ (digital lifestyle) ดานการนําเท่ียวเพื่อให
เกิดความทันสมัยท้ังในดานการนําเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ  

2. ตองเสริมสรางทักษะความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย (multitasking) ใหกับ
มัคคุเทศก์ เพ่ือรองรับการทํางานกับกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงการใหบริการของมัคคุเทศก์สําหรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม (specialty 
interest tourism) เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมคนรักสุขภาพ เพื่อรองรับกระแสดานการทองเท่ียวเฉพาะ
กลุมในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดเสนทางการขนสงใหเหมาะสมดวยวิธีฮิวริสติกส์และ

เมตาฮิวริสติกส์ และสามารถลดระยะทางการขนสงท่ีสะทอนถึงตนทุนได คณะผูวิจัยศึกษาสภาพ
ธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาโดยการใชแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรางเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระดับ
ผูบริหารของบริษัทกรณีศึกษา พบวา มีปัญหาในการขนสงสินคาท่ีไมมีรูปแบบการเดินทางขนสง
สินคาท่ีแนนอนชัดเจน สงผลใหมีตนทุนการขนสงท่ีสูงจากการใชรถยนต์ขนสงจํานวน 20 คัน 
คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลการเลือกใชวิธีฮิวริสติกส์ คือ วิธี Nearest Neighbour 
และพัฒนาผลลัพธ์ตอโดยเมตาฮิวริสติกส์ คือ วิธีการสลับจุดสงทีละ 2 จุด (2-OPT) ในการจัด
เสนทางการขนสงใหสามารถลดระยะทางการขนสงและลดปริมาณการใชรถขนสงท่ีไมจําเป็น  
ผลปรากฏวา จากการจัดเสนทางการขนสงสินคารูปแบบเดิมมีการใชรถยนต์ขนสง จํานวน 20 คัน 
ในการขนสงสินคาสูลูกคา จํานวน 131 ราย โดยมีระยะทางการขนสงรวม 4,618 กิโลเมตร และมี
ตนทุนคาเช้ือเพลิงรวม 13,826.30 บาทตอวัน แตสําหรับการจัดเสนทางการขนสงโดยวิธี Nearest 
Neighbor และพัฒนาผลลัพธ์ตอดวยเทคนิคการปรับปรุงเสนทางวิธี 2-OPT พบวา มีระยะทาง
การขนสงรวม 3,027.2 กิโลเมตร และตนทุนคาเชื้อเพลิงรวม 9,063.37 บาทตอวัน สามารถลด
ระยะทางในการขนสงได 1,590.8 กิโลเมตร และลดตนทุนคาเชื้อเพลิงรวม 4,762.93 บาทตอวัน 
(123,836 บาทตอเดือน) คิดเป็น 34.45 เปอร์เซ็นต์  
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ค าส าคัญ: การจัดเสนทางการขนสง, วิธี Nearest Neighbor Procedure, วิธีการสลับจุด 2 จุด  

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to optimize transport routes using heuristics 

and meta-heuristics. and can reduce the transportation distance that reflects the 
cost The research team studied the business conditions of the company case studies 
by using a structured interview form to collect data related to the management 
level of the case study companies. It was found that there were problems in 
transportation of goods without a clear transportation mode. As a result, there is a 
high transportation cost from the use of 20 transport vehicles. Therefore, the 
researchers chose to compare the results from the heuristic method, which is the 
Nearest Neighbor method, and further developed the outcome by the meta-heuristics 
method. Switch 2 delivery points at a time (2-OPT) in arranging transport routes to 
reduce transportation distances and reduce unnecessary use of transport vehicles. 
20 transport vehicles to deliver goods to 131 customers with a total transport 
distance of 4,618 kilometers and a total fuel cost of 13,826.30 baht per day.  
The improvement of Route 2-OPT revealed that the total transport distance was 
3,027.2 kilometers and the total fuel cost was 9,063.37 baht per day, reducing  
the distance of transportation by 1,590.8 kilometers and reducing total fuel cost 
of 4,762.93 baht per day (123,836 baht per month) or equal to 34.45 percentage. 

 
Keywords: Transport routing, Nearest Neighbor Procedure, OPT method 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การขนสงเป็นสวนสําคัญสวนหนึ่งในโซอุปทาน และเป็นเครื่องมือในการสรางระดับความ
พึงพอใจใหแกลูกคา เนื่องจาก การขนสงทําหนาท่ีใหบริการขนยายสินคา และเป็นสวนท่ีกอใหเกิด
ความเชื่องโยงระหวางผูขายถึงผูซื้อ เพราะในแตละธุรกิจไมสามารถท่ีจะขนสงสินคาใหแก ลูกคา
โดยตรง จึงมีความจําเป็นตองมีการใหบริการขนสงสินคา ดังนั้น การวางแผนเรื่องการจัดเสนทาง
เพ่ือขนสงสินคา ถือเป็นการวางแผนในระดับกลยุทธ์ท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหธุรกิจเกิดความ
ไดเปรียบ และกอใหเกิดอรรถประโยชน์ในดานของเวลาและตนทุน รวมถึงการบริการลูกคา  
 บริษัท AAA จํากัด ไดดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขนสงท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย
ทางบริษัทไดมีการวางแผนเร่ืองการจัดเสนทางในเบื้องตนแตในปัจจุบันไดเกิดเสนทางในการขนสง
สินคาไปยังลูกคาเพิ่มมากขึ้น ทําใหตองมีการวางแผนเสนทางท่ีเกิดขึ้นมาใหมเหลานั้น เพื่อใหสามารถ
ขนสงไดมีประสิทธิภาพ และสามารถลดตนทุนในการขนสงได โดยเสนทางตาง ๆ เหลานั้นอาจจะ
ยังไมมีรูปแบบการขนสงท่ีชัดเจน มีการจัดเสนทางในลักษณะที่ทับซอน   
 จากปัญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความเป็นไปไดในการจัดเสนทาง
เพื่อลดตนทุนการขนสง โดยใชวิธีฮิวริสติกส์และเมตาฮิวริสติกส์เขามาชวย โดยตระหนักถึงระยะทาง 
อัตราการใชเชื้อเพลิง และตนทุนคาเชื้อเพลิง หากการจัดเสนทางผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนมาก
เกินไปหนวยงานก็จะเกิดตนทุนท่ีมากเกินความจําเป็น คณะผูวิจัยจึงเลือกใชเครื่องมือการจัดเสนทาง 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของเสนทางการขนสง โดยพิจารณาผลลัพธ์วัดจากระยะทาง 
เวลา และตนทุนในการดําเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือวางแผนการจัดเสนทางการขนสงสินคาบริษัทกรณีศึกษาใหเหมาะสม 
2. เพ่ือลดตนทุนการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษาใหเหมาะสม 
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นิยามศัพท์ 
 

1. การจัดเสนทางการขนสง หมายถึง การกําหนดเสนทางของยานพาหนะแตละคันเพื่อไป
ใหบริการลูกคาท่ีกําหนดโดยเสียคาใชจายในการขนสงนอยท่ีสุด (เครือวัลย์ จําปาเงิน, 2547) 

2. วิธี Nearest Neighbor Procedure หมายถึง วิธีการคนหาจุดสงท่ีอยูใกลกับจุดสง โดย
จุดเริ่มตนของเสนทางจะเป็นจุดท่ีใกลเคียงกับคลังสินคามากท่ีสุด จากนั้นคนหาจุดท่ีอยูใกลจุด
สุดทายของเสนทางมากท่ีสุด ซึ่งอาจมีเงื่อนไขในการจัดเสนทางเป็นปริมาณสินคาไมเกินความจุ
ของรถขนสงสินคา หรือรวมกับระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางไดตามความเหมาะสม 
(Nilsson, 2003) 
 3. วิธีการสลับตําแหนง 2 ตําแหนง (2-OPT) หมายถึง เทคนิคการปรับปรุงเสนทางภายใน
เสนทางเดียวไมมีการปรับปรุงระหวางเสนทาง โดยวิธีการปรับปรุง คือ การสลับลําดับจุดสงสินคา
ซึ่งในการเลือกสลับลําดับจุดสงนั้นจะถูกเลือกสลับครั้งละ 2 จุดสง เพื่อทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์
การจัดเสนทางระหวางกอนปรับปรุง และหลังปรับปรุงเพื่อเลือกเสนทางท่ีใหผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
(Nilsson, 2003) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการรวบรวมขอมูลจากแผนกขนสง จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง 

สังเกตโดยอาศัยขอมูลจากการวิ่งรถขนสงท่ีวิ่งเป็นประจําทุกวัน และดูขอมูลจากโปรแกรมเฉพาะ
ของ Depot บริษัท AAA จํากัด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีการขนส่ง 

สมชาย ปฐมศิริ (2552) ใหความหมายของการขนสงคําวา “การขนสง (transportation)” 
หมายถึง การเคลื่อนยายคน (people) สินคา (goods) หรือบริการ (services) จากตําแหนงหนึ่ง
ไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนยายคนนั้น จะเป็นเรื่องของการขนสงผูโดยสาร 
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เสียเป็นสวนใหญ ในบริบทของการศึกษาการจัดการการขนสงนี้จะเนนท่ีการขนสงสินคาหรือ
บริการเป็นสําคัญ 

 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดเส้นทาง 

ทฤษฎีปัญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem--VRP) 
ปัญหาการจัดเสนทางเดินรถเป็นปัญหาในสวนของการจัดการขนสงและการกระจายสินคา โดย
หากมีการจัดการและแกปัญหาอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหลดตนทุนการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นได
อยูในชวงรอยละ 5 ถึงรอยละ 20 ของตนทุนคาขนสงท้ังหมด ปัญหาการจัดเสนทางเดินรถ มี
เปูาหมายสําคัญ คือ การออกแบบกลุมของยานพาหนะทุกคนใหมีการเดินทางโดยใชตนทุนต่ําท่ีสุด 
ซึ่งมีจุดเริ่มตน และสิ้นสุดท่ีศูนย์การกระจายสินคายานพาหนะวิ่งไปตามเสนทางท่ีจะสงสินคาโดย
พิจารณาถึงเงื่อนไขหรือขอจํากัดตาง ๆ เชน เวลาท่ีใชระยะทางในการเดินทางและจํานวน
ยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง ซึ่งปัญหาการจัดเสนทางเดินรถมีหลักการ ดังนี้ 
 1. ในแตละเสนทางตองมีจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดที่จุดกระจายสินคา 
 2. ลูกคาแตละรายตองไดรับการบริการจากรถขนสงสินคาคันเดียวเทานั้น 

3. ปริมาณความตองการสินคาของลูกคาท่ีไดรับบริการจากรถขนสงสินคาตองไมเกินปริมาณ
ความจุของรถขนสงสินคา โดยปัญหาการจัดเสนทางเดินรถ  

 
แนวคิดและทฤษฎีฮิวริสตคิส์ 

ฮิวริสติคส์ (Heuristics) เป็นวิธีการหาผลเฉลยท่ีดีพอเพียงภายในเวลาจํากัด หรือ“ Good 
enough and fast enough solution” ซึ่งเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์ (NP-
complete) วิธีฮิวริสติกส์ถูกสรางขึ้นเพื่อใชในการหาผลเฉลยของแตละปัญหาเทานั้น ดังนั้น  
วิธีฮิวริสติกส์ท่ีสามารถหาผลเฉลยท่ีดีสําหรับปัญหาหนึ่งจึงไมสามารถนําไปใชหาผลเฉลยของอีก
ปัญหาหนึ่งได นอกจากนี้ ในบางปัญหาท่ีมีความซับซอนมากการสรางตัวแปรและเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจใหอยูในรูปของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) อาจกระทําไดยาก
จึงไมสามารถใชวิธีแมนตรงหรือใชเทคนิคบางอยางจากวิธีกําหนดการเชิงเสนตรง (linear 
programming) ได  
 วิธีฮิวสติกส์จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการหาผลเฉลยของปัญหาการตัดสินใจท่ีมีลักษณะตาง ๆ 
ดังนี้ ปัญหาการตัดสินใจท่ีมีโครงสรางไมสมบูรณ์หรือไมสามารถเขียนขั้นตอนวิธีในการหาผลเฉลย
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ท่ีชัดเจนได เชน ปัญหาไมสามารถเขียนในรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมได แบบจําลอง
ท่ีสรางขึ้นไมครอบคลุมผลเฉลยท่ีสอดคลองกับเงื่อนไขท้ังหมดหรือปัญหาท่ีไมมีขั้นตอนวิธีการใด ๆ 
สามารถหาคาท่ีเหมาะท่ีสุดไดในหลายกรณีท่ีนักวิจัยพยายามท่ีจะแกไขปัญหาท่ีมีโครงสรางไม
สมบูรณ์นี้ โดยไมพิจารณาเง่ือนไขบางประการหรือตั้งสมมติฐานของปัญหาใหงายขึ้นเพื่อใหปัญหา
มีโครงสรางท่ีสมบูรณ์เพื่อหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด ตัวอยางของวิธีการนี้พัฒนาขึ้นโดย Fisher ท่ีมีโครงสราง
ไมมีการเชื่อมโยงการ HAU และสามารถนําวิธีการท่ีมีอยูมาประยุกต์ใช (Fisher & Jaikumar, 1981, 
pp. 109-124)  
 
แนวคิดและทฤษฎีเมต้าฮวิริสติกส ์

เมตาฮิวริสติกส์ (Metaheuristics) เป็นวิธีการประมาณคาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับ
การแกปัญหาท่ีมีขนาดใหญ กลาวคือ เป็นการใหแนวทางท่ีชี้นําการสํารวจคนหาในแตละรอบของ
การวนซ้ํา (iteration) เพ่ือใหไดคําตอบที่ดีท่ีสุดอยางชาญฉลาดจากคําตอบท้ังหมดที่เป็นไปได โดย
ใชเครื่องมือตาง ๆ เชน Heuristics เป็นตน ซึ่งสามารถทําใหกระบวนการคนหาสามารถออกจาก
จุดที่มีคาท่ีดีที่สุดเฉพาะท่ี (local optimum) ไดดียิ่งขึ้น Metaheuristics สามารถแบงออกไดเป็น
สองรูปแบบ ตามลักษณะของการแกปัญหาในแตละรอบของการวนซ้ํา ไดแก Metaheuristics 
generating a sequence of solutions ท่ีมีลักษณะในการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
ในการวนซ้ําแตละครั้ง โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคําตอบใหดีขึ้นในแตละรอบของการวนซ้ํา 
เทคนิคการแกปัญหาดวยวิธีฮิวริสติกส์สามารถแบงวิธีการวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบได 2 กลุม คือ 
(1) กลุม Classical heuristics และ (2) กลุม Metaheuristics 

เทคนิคที่นิยมใชสําหรับการจัดเสนทางเดินรถกลุม Classical heuristics 
 1. Nearest Neighbor เป็นวิธีการในการจัดแบงคลาส เทคนิคนี้จะตัดสินใจวาคลาสใดท่ี
จะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม ๆ ไดบาง โดยการตรวจสอบจํานวนบางจํานวน (“K” ใน K-nearest 
neighbor:;K-NN) ของกรณีหรือเงื่อนไขท่ีเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากท่ีสุด โดยจะหาผลรวม 
(count up) ของจํานวนเงื่อนไข หรือกรณีตาง ๆ สําหรับแตละคลาส และกําหนดเงื่อนไขใหม ๆ 
ใหคลาสท่ีเหมือนกันกับคลาสท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด ในการนําเทคนิคของ K-NN ไปใชในนั้น เป็น
การหาวิธีการวัดระยะหางระหวางแตละ Attribute ในขอมูลใหได และจากนั้นคํานวณคาออกมา 
ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสําหรับขอมูลแบบตัวเลข แตตัวแปรท่ีเป็นคาแบบไมตอเนื่องนั้น ก็สามารถทําได 
เพียงแตตองการการจัดการแบบพิเศษเพิ่มขึ้น อยางเชน ถาเป็นเรื่องของสีจะใชอะไรวัดความแตกตาง
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ระหวางสีน้ําเงินกับสีเขียว ตอจากนั้น ตองมีวิธีในการรวมคาระยะหางของ Attribute ทุกคาท่ีวัด
มาได เมื่อสามารถคํานวณระยะหางระหวางเง่ือนไขหรือกรณีตาง ๆ ได จากนั้นเลือกชุดของเงื่อนไข
ท่ีใชจัดคลาสมาเป็นฐานสําหรับการจัดคลาสในเง่ือนไขใหม ๆ ไดแลวจะตัดสินไดวาขอบเขตของจุด
ขางเคียงท่ีควรเป็นนั้น ควรมีขนาดใหญเทาไร และอาจตัดสินใจไดดวยวาจะนับจํานวนจุดขางเคียง
ตัวมันไดอยางไร 

เทคนิคที่นิยมใชสําหรับการจัดเสนทางเดินรถกลุม Metaheuristics 
 1. เทคนิคการปรับปรุงเสนทางดวยวิธี 2-OPT เป็นเทคนิคการปรับปรุงเสนทางภายใน
เสนทางเดียว ไมมีการปรับปรุงระหวางเสนทางโดยวิธีการปรับปรุง คือ การสลับลําดับจุดสงสินคา
ซึ่งในการเลือกสลับลําดับจุดสงนั้นจะถูกเลือกสลับครั้งละ 2 จุดสง เพื่อทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์
การจัดเสนทางระหวางกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงเพื่อเลือกเสนทางท่ีใหผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชุลีกร ชนะสิทธิ์ และสรวิชญ เยาวสุวรรณไชย (2556) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการจัด
เสนทางการเดินรถขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัทผูใหบริการดานธุรกิจขนสงสินคา มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดระยะทางในการเดินรถขนสงสินคา ผูวิจัยไดทําการประยุกต์ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Google map) ในการหาตําแหนงที่ตั้งของกลุมลูกคาภายในพื้นท่ีบริเวณตาง ๆ เพื่อความแมนยํา
ในการคํานวณที่มากขึ้น และใชแนวคิดการแกปัญหาแบบฮิวริสติก (Heuristics) ในการหาคําตอบ 
โดยเลือกใชวิธี Nearest Neighbor Heuristics (NNH) นํามาสรางรูปแบบการแกปัญหาการจัด
เสนทางเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem--TSP) และปัญหาการจัดเสนทาง
เดินรถ (Vehicle Routing Problem; VRP) ผานโปรแกรมวีบีเอ (Visual Basic for Applications--
VBA) โดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคาแบบ TSP-NNH และแบบ 
VRP-NNH และการปรับปรุงเสนทางแบบ VRP-NNH ดวยวิธี 2-OPT และ3-OPT นั้น พบวา การจัด
เสนทางเดินรถขนสงสินคาแบบ TSP-NNH สามารถลดระยะทางในการจัดเสนทางการขนสงสินคา
ไดดีกวาการจัดเสนทางแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษา คิดเป็นรอยละ 11.79 และจากการปรับปรุง
ทัวร์หรือเสนทางแบบ VRP-NNH ดวยวิธี 2-OPT และ 3-OPT สามารถลดระยะทางในการจัดเสนทาง
การขนสงสินคาไดดีกวาการจัดเสนทางแบบ VRP-NNH คิดเป็นรอยละ 6.13 และ12.89 ตามลําดับ  
 ชวลิต โควีระวงศ (2562) ไดศึกษาการปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อน
บานใกลสุดดวยเทคนิคการเคล่ือนยายแบบ 2-OPT การขนสงของที่ตองจอดแวะแตละสถานท่ีเป็น
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จํานวนมากในแตละเท่ียว ลําดับการจอดแวะท่ีดีมีผลตอระยะทางในทางคอมพิวเตอร์กิจกรรม
สอดคลองกับทฤษฎีในทางคอมพิวเตอร์ เรื่องปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ 
Travelling Salesman Problem (TSP) ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับกราฟท่ีใชหาวงจร Hamiltonian 
ท่ีสั้นท่ีสุด TSP ถูกจัดอยูในกลุม NP-Hard หรือปัญหาไมสามารถหาคําตอบถูกดีท่ีสุดไดในเวลา
อันรวดเร็วการแกปัญหา Travelling Salesman Problem ในปัจจุบันนิยมใช Heuristic Algorithm 
มากขึ้นถึงวาจะเป็นท่ีไมไดใหผลลัพธ์ท่ีดีที่สุด แตเป็นเพราะ Heuristic Algorithm นั้น สามารถให
คําตอบในชวงเวลาท่ีรวดเร็วและไมตองรอคอยนานทําซ้ําได Nearest Neighbor Algorithm เป็น
หนึ่งใน Heuristic Algorithm ท่ีงายท่ีสุดและตรงไปตรงมาท่ีสุด แตตัวของ Nearest Neighbor 
Algorithm เองก็ยังมีปัญหาท่ีตองแกไขตามมาอีก นั่นคือ การตัดกันของเสนทาง ดังนั้น ในงานวิจัยนี้
จึงเป็นการปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบานใกลสุดดวยเทคนิคการเคลื่อนยาย
แบบ 2 opt ซึ่งจะเป็นการจัดการขอเสียของ Nearest Neighbor Algorithm ผลการทดสอบของ
ระบบในงานวิจัยนี้แบงออกเป็น 2 ดาน คือ ดานระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ Nearest 
Neighbor Algorithm บนตําแหนงตาง ๆ จํานวน 1,000 ตําแหนง ไดภายในระยะเวลาไมเกิน 5-6 
วินาที แตเมื่อรวมเทคนิค 2-OPT ไปดวยก็จะใชเวลาเยอะขึ้น สําหรับในดานการตัดกันของเสนทาง
เมื่อใชเทคนิค 2-OPT  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1. ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ 

1.1 ดานยานพาหนะ 
 1.1.1 ระยะทางในการขนสงสินคา 
 1.1.2 น้ําหนักในการขนสง 

1.2 ดานตนทุน 
 1.2.1 อัตราการใชเชื้อเพลิง 
 1.2.2 ตนทุนคาเช้ือเพลิง 

  2. ตัวแปรตาม 
การจัดเสนทางการเดินรถขนสงบริษัท AAA จํากัด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
           
                                                            
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (population) ท่ีอยูในกลุมเปูาหมายวิจัย ไดแก ประชากรท่ีเป็นผูใหบริการขนสง
บริษัท AAA จํากัด มีจํานวนประชากร ไดแก ผูจัดการแผนกขนสง จํานวน 1 คน และหัวหนาแผนก
ขนสง จํานวน 2 คน รวมท้ังหมด 3 คน 
 กลุมตัวอยาง (sample) ท่ีอยูในกลุมเปูาหมายวิจัย ไดแก ประชากรท่ีเป็นผูใหบริการขนสง
บริษัท AAA จํากัด สามารถคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970)  

 

 
 

 วิธีการคํานวณผูวิจัยตองทราบขนาดประชากรและสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร
และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่น ถาประชากรท่ีใชในการวิจัยมี 3 คน 

ด้านยาพาหนะ 
ระยะทางในการขนสงสินคา 
น้ําหนกัในการขนสง 

 

การจดัเสนทางการเดินรถขนสง
บริษัท AAA จํากัด 

ด้านต้นทุน 
อัตราการใชเชื้อเพลิง 
ตนทนุคาเชือ้เพลิง 
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ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางได 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และ
สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการเทากับ 
 

   
               

                         
 

       n = 3 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สังเกต และสอบถามจาก
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีแทจริง 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ เป็นขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ 
อินเทอร์เน็ต และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาไดนําแนวคิดและแนวทางการประยุกต์ใชวิธีการแกปัญหา ดังนี้ 
 วิธี Nearest Neighbor เป็นวิธีคนหาจุดสงสินคาท่ีอยูใกลกับจุดสงจุดสุดทาย โดยปริมาณ
จะตองไมเกินความจุของยานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคา และกลับสูจุดตนทาง เมื่อปริมาณความจุ
ของยานพาหนะเต็มความจุ จากนั้น สรางเสนทางใหมจนครบทุกจุดรับสงสินคาโดยการสรางเสนทาง
เริ่มตนจะสรางจากจุดท่ีอยูใกลคลังสินคามากท่ีสุด จากนั้น คนหาจุดท่ีอยูใกลกับจุดสุดทายของ
เสนทางมากท่ีสุด และเพ่ิมจุดที่อยูกับจุดสุดทายมากที่สุดลงในเสนทาง ทําซ้ําจนครบทุกจุด  
 เทคนิคการปรับปรุงเสนทางดวยวิธี 2-OPT เป็นเทคนิคการปรับปรุงเสนทางภายใน
เสนทางเดียวไมมีการปรับปรุงระหวางเสนทาง โดยวิธีการปรับปรุง คือ การสลับลําดับจุดสงสินคา
ซึ่งในการเลือกสลับลําดับจุดสงนั้น จะถูกเลือกสลับครั้งละ 2 จุดสง เพ่ือทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์
การจัดเสนทางระหวางกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงเพื่อเลือกเสนทางท่ีใหผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการปัจจุบันในการขนสงสินคาของบริษัท  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
610 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พนักงานขนสงจะวิ่งรถตามเสนทางท่ีบริษัทไดจัดไวใหเป็นโซนตามเลขรหัสไปรษณีย์ และ
ทําการวางแผนจากประสบการณ์ความเคยชิน ขึ้นอยูกับความชํานาญสวนบุคคล ดังนั้น การวางแผน
การจัดเสนทางการขนสงในแตละครั้ง อาจจะยังไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีการจัดเสนทางในลักษณะท่ี
ทับซอน หากกรณีท่ีพนักงานประจําลาออกหรือเกษียณอายุจะสงผลกระทบตอบริษัทและแผนก
ขนสง ในการวางแผนการดําเนินการขนสงสินคา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไดมีการจัดเสนทางดาน
การขนสงแตอาจจะยังไมชัดเจน และมีการวิ่งรถทับเสนทางกันเองในการขนสงจึงทําใหระยะทาง
ในการขนสงมีระยะทางท่ีมาก สงผลใหคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทเพิ่มขึ้น  
 
ข้อมูลการขนส่งของบริษัท 
 ผูวิจัยทําการเลือกศึกษาขอมูลลูกคาท่ีทําการขนสงท้ังหมด 131 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และตางจังหวัด โดยรถขนสงของบริษัทเป็นรถกระบะ 4 ลอ ตูทึบ 

 
ภาพ 1 พื้นท่ีการสงสินคาไปยังลูกคา ทั้งหมด 131 ราย 

 
ระยะทางระหว่างจุดส่งสินค้า 

การกําหนดระยะทางโดยกําหนดการหาระยะทางจากจุด 1 ไปจุด 2 จะไมกําหนดให
ดําเนินการจากจุด 2 ไปยังจุด 1 เวนแตกรณีท่ีจุด 1 เป็นคลังสินคาเทานั้น เนื่องจากรถขนสงเมื่อ
ทําการขนสงครบหมดทุกจุดจะตองกลับมายังคลังสินคา โดยสรางตารางเมทริกซ์กําหนดระยะทาง
จุดตาง ๆ โดยอาศัยโปรแกรม Google Map เป็นเครื่องมือในการหาระยะทาง คาละติจูด ลองติจูด 
และการหาระยะทางระหวางจุดขนสงท้ังหมด 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
สรางรูปแบบการแกปัญหาดวยวิธี Nearest Neighbor 

 นําตารางเมทริกซ์มาดูระยะทางของแตละเสนทาง เพื่อหาระยะทางจากคลังสินคาไปยัง
ลูกคาแตละรายใหไดระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. มีรถขนสงจํานวนท้ังหมด 20 คัน ลูกคา จํานวน 131 ราย ทําการจัดเสนทางใหรถขนสง
ทีละคัน 

2. เลือกระยะทางจากคลังสินคาไปหาลูกคาโดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
2.1 ระยะทางจากคลังสินคาไปยังลูกคารายแรกตองมีระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด  
2.2 น้ําหนักในการบรรทุกตองไมเกิน 850 กิโลกรัม ตอรถ 1 คัน 

3. บริษัทไดมีเง่ือนไขเร่ืองระยะทางในว่ิงรถการขนสง ดังนี้ 
3.1 ระยะทางการว่ิงรถขนสงในกรุงเทพ และปริมณฑลตองไมเกิน 150 กิโลเมตร 
3.2 ระยะทางการว่ิงรถขนสงในตางจังหวัดตองไมเกิน 600 กิโลเมตร 

4. รถขนสงทุกคันตองวิ่งไป และกลับ มายังบริษัท  
 

ปรับปรุงด้วยเทคนิคการปรับปรุงเส้นทางด้วยวิธ ี2-OPT 
 นํารถขนสงท่ีทําการจัดเสนทางดวยวิธี Nearest Neighbor แลว มาปรับปรุงดวยวิธี 2-OPT 
เพ่ือใหไดเสนทางการวิ่งรถขนสงท่ีดีขึ้น และระยะทางท่ีลดลง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. นํารถขนสงท่ีทําการจัดเสนทางดวยวิธี Nearest Neighbor แลวมาทําการเลือกลูกคา 
ทีละ 2 ราย 

2. ทําการสลับจุดลูกคา 2 รายท่ีเลือก  
3. สลับเสร็จแลวทําการหาระยะทางรวมใหม แลวบันทึกเอาไวเป็นแบบที่ 1  
4. ทําการสลับจุดลูกคาอีกไปเรื่อย ๆ อยาใหซ้ํากับแบบแรก แลวจดบันทึกระยะทางใหม

เอาไว 
5. ทําแบบนี้จนไมมีรูปแบบท่ีสามารถจัดไดแลว แลวทําการเลือกระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 
 

การวัดผลการศึกษา  
 กําหนดการวัดผลการศึกษาการจัดเสนทางการเดินรถ ดังนี้ 
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ตาราง 1 
ก าหนดการวัดผลการศึกษา 

หัวขอ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
1 เพ่ือวางแผนการจัดเสนทางการขนสง

ใหเหมาะสม 
สามารถวางแผนการจัดเสนทางการขนสงให
ระยะทางรวมสั้นท่ีสุด 

2 เพ่ือลดตนทุนการขนสงใหเหมาะสม สามารถลดตนทุนการขนสงใหเหมาะสม 
 

ผลการวิจัย 
 
การเปรียบเทียบผลการศึกษา 
 1. การจัดเสนทางในรูปแบบเดิม 

พนักงานขนสงจะวิ่งรถตามเสนทางท่ีบริษัทไดจัดไวใหเป็นพื้นท่ีตามเลขรหัสไปรษณีย์ 
และทําการวางแผนจากประสบการณ์ความเคยชิน ขึ้นอยูกับความชํานาญสวนบุคคล หากกรณีท่ี
พนักงานประจําลาออกหรือเกษียณอายุจะสงผลกระทบตอบริษัท และแผนกขนสง ในการวางแผน 
การดําเนินการขนสงสินคาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทไดมีการจัดเสนทางดานการขนสงแตอาจจะยัง
ไมชัดเจน และมีการวิ่งรถทับเสนทางกันเองในการขนสงจึงทําใหระยะทางในการขนสงมีระยะทาง
ท่ีมากสงผลใหคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทเพิ่มขึ้น 

2. การเปรียบเทียบการจัดเสนทาง 
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ตาราง 2  
เส้นทางการวิ่งรถขนส่งของบริษัท (เดิม) 

จํานวนรถ 
(คัน) 

ลูกคา 
(ราย) 

เสนทางการวิ่ง (โซน) น้ําหนักท่ีบรรทุก (กิโลกรัม) 

1 1-6 จตุจักร/ลาดยาว/พหลโยธิน/วิภาวด/ี 
ประชารัฐ/ลาดพราว/กําแพงเพชร 

384.2 

2 7-20 นนทบุรี อําเภอเมือง/งามวงศ์วาน/บางซื่อ/
ประชาชื่น 

275.6 

3 21-26 นครนายก องครักษ์/ปราจีนบุรี อําเภอเมือง 31.1 
4 27-31 ปราจีนบุรี อําเภอกบินทร์บุรี 59.0 
5 32-50 พหลโยธิน/สายไหม/คูคต/ลําลูกกา 98.2 
6 51-55 อยุธยา บางปะอิน/อยุธยา วังนอย 29.4 
7 56-62 อยุธยา บางปะอิน/อยุธยา วังนอย 22.4 
8 63-67 อางทอง อําเภอเมือง/สิงห์บุรี/ลพบุรี 10.0 
9 68-78 พหลโยธิน/คลองหนึ่งหมูที่1 -11/ปทุมธานี 

คลองหลวง 
67.6 

10 79 ลาดพราว/สุคนธสวัสดิ์/วังหิน/เสนานิคม 39.3 
11 80-88 วิภาวดีรังสิต/จตุจักร/ลาดพราว/พหลโยธิน 166.4 
12 89-97 รัตนาธิเบศร์/นนทบุรี อําเภอเมือง/บางไผ/

ราชพฤกษ์ 
39.5 

13 98-101 นครนายก องครักษ์/อําเภอเมือง 334.5 
14 102-104 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์/เพชรบุรี 69.0 
15 105-113 ปากชอง/สระบุรี อําเภอเมือง 129.8 
16 114-118 แกงคอย/มวกเหล็ก/สระบุรี 32.0 
17 119 สระบุรี หนองแค/อยุธยา วังนอย 0.5 
18 120-121 สระบุรี อําเภอเมือง/หนองแค 1.3 
19 122-129 สระบุรี อําเภอเมือง/อยุธยา 90.9 
20 130-131 ปากเกร็ด/ติวานนท์/ศรีสมาน 2.5 
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ตาราง 3 
การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าในรูปแบบปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา 
จํานวน

รถ 
(คัน) 

เสนทางขนสง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

*อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน
ของรถบรรทุก 

**ตนทุนการ
ใชน้ํามันของ
รถบรรทุก 

1 บริษัท-ลูกคา 1-2-3-4-5-6-บริษัท 171 381.8 17.1 511.9 
2 บริษัท-ลูกคา 7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20-บริษัท 106 275.9 10.6 317.3 
3 บริษัท-ลูกคา 21-22-23-24-25-26-

บริษัท 217 39.5 21.7 649.7 
4 บริษัท-ลูกคา 27-28-29-30-31-บริษัท 87 166.4 8.7 260.4 
5 บริษัท-ลูกคา 32-33-34-35-36-37-38-

39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-บริษัท 64 39.3 6.4 191.6 

6 บริษัท-ลูกคา 51-52-53-54-55-บริษัท 535 98.2 53.5 1,601.7 
7 บริษัท-ลูกคา 56-57-58-59-60-61-62-

บริษัท 54 2.5 5.4 161.6 
8 บริษัท-ลูกคา 63-64-65-66-67-68-

บริษัท 91 67.6 9.1 272.4 
9 บริษัท-ลูกคา 69-70-71-72-73-74-75-

76-77-78-บริษัท 152 22.4 15.2 455 
10 บริษัท-ลูกคา 79-บริษัท 152 29.4 15.2 455 
11 บริษัท-ลูกคา 80-81-82-83-84-85-86-

87-88-บริษัท 541 10 54.1 1,619.7 
12 บริษัท-ลูกคา 89-90-91-92-93-94-95-

96-97-บริษัท 179 90.9 17.9 535.9 
13 บริษัท-ลูกคา 98-99-100-101-บริษัท 170 1.3 17 508.9 
14 บริษัท-ลูกคา 102-103-104-บริษัท 121 0.5 12.1 362.2 
15 
 
 

บริษัท-ลูกคา 105-106-107-108-109-
110-111-112-113-บริษัท 234 

 
32 

 
23.4 

 
700.6 
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ตาราง 3 (ตอ)     

จํานวน
รถ 

(คัน) 
เสนทางขนสง 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

*อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน
ของรถบรรทุก 

**ตนทุนการ
ใชน้ํามันของ
รถบรรทุก 

16 บริษัท-ลูกคา 114-115-116-117-118-
บริษัท 565 129.8 56.5 1,691.6 

17 บริษัท-ลูกคา 119-บริษัท 342 69 34.2 1,023.9 
18 บริษัท-ลูกคา 120-121-บริษัท 332 59 33.2 994 
19 บริษัท-ลูกคา 122-123-124-125-126-

127-128-129-บริษัท 292 31.1 29.2 874.2 
20 บริษัท-ลูกคา 130-131-บริษัท 213 334.5 21.3 637.7 

รวม 
4,618 1,881.1 461.8 

13,826.3
0 

หมายเหต ุ* อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 10 กิโลเมตรตอลิตร 

    ** คิดคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีอัตรา 29.94 บาทตอลิตร  

 
  จากตาราง 3 การเดินรถแบบปัจจุบัน (ไรรูปแบบ) โดยมีรถขนสงสินคา จํานวน 20 คัน 
มีระยะทางรวมท้ังหมด 4,618 กิโลเมตร น้ําหนักในการบรรทุกสินคารวมท้ังหมด 1,881.1 กิโลกรัม 
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 461.8 ลิตร และตนทุนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 
13,826.30 บาทตอวัน  

3. การจัดเสนทางดวยวิธี Nearest Neighbor 
นําตารางเมทริกซ์มาใชในการดูระยะทาง โดยคํานึงถึงเง่ือนไขตาง ๆ เลือกระยะทางจาก

คลังสินคาไปหาลูกคารายท่ี 1 ดวยระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด และเลือกระยะทางจากลูกคาท่ี 1 ไปหา
ลูกคารายท่ี 2 ดวยระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด ทําไปจนครบลูกคาทุกราย ไดการจัดเสนทางดวยวิธี Nearest 
Neighbor ดังนี้ 
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ตาราง 4  
เปรียบเทียบการจัดเส้นทางในรูปแบบวิธี Nearest Neighbor  
จํานวน

รถ 
(คัน) 

เสนทางขนสง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

อัตราการใช
น้ํามัน 

(10 km/ลิตร) 

ตนทุนการใช
น้ํามัน 

(29.94 บาท/
ลิตร) 

1 บริษัท-ลูกคา 77-71-78-40-34-39-
48-42-36-38-46-44-75-49-131-
45-33-35-50-47-51-37-79-74-73-
76-70-บริษัท 132.5 136.7 13.3 396.7 

2 บริษัท-ลูกคา 72-80-82-85-84-87-
88-1-89-6-2-4-3-5-17-13-16-15-
14-19-8-บริษัท 95.1 633.7 9.5 284.7 

3 บริษัท-ลูกคา 133-132-43-11-9-10-
12-7-20-97-98-93-96-95-18-83-
81-บริษัท 148.2 239 14.8 443.7 

4 บริษัท-ลูกคา 134-86-68-67-55-56-
53-60-61-58-59-57-62-54-52-63-
120-124-125-129-123-128-119-
126-118-127-130-121-122-106-
115-117-116-109-บริษัท 510.5 197.8 51.1 1,528.4 

5 บริษัท-ลูกคา 90-22-101-99-102-
100-24-27-23-25-26-103-105-
104-30-31-32-28-บริษัท 514.6 498.1 51.5 1,540.7 

6 บริษัท-ลูกคา 91-94-92-64-69-65-
107-108-110-112-บริษัท 542.4 110 54.2 1,623.9 

7 บริษัท-ลูกคา 114-113-บริษัท 475 37 47.5 1,422.2 
8 บริษัท-ลูกคา 66-บริษัท 818 0.5 81.8 2,449.0 

รวม 3,236.3 1,852.8 323.6 9,689.42 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
617 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จากตาราง 4 การเดินรถหลังการปรับปรุงดวยวิธี Nearest โดยมีรถขนสงจํานวน 8 คัน  
มีระยะทางรวมท้ังหมด 3,236.3 กิโลเมตร น้ําหนักในการบรรทุกสินคารวมท้ังหมด 1,852.8 กิโลกรัม 
อัตราการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 323.6 ลิตร และตนทุนการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 9,689.42 
บาทตอวัน  
 นําเสนทางท่ีทําการจัดดวยวิธี Nearest Neighbor มาใชในการดูตําแหนงจุดของลูกคา
และระยะทาง โดยเลือกจุดลูกคาทีละ 2 จุด เพื่อทําการสลับตําแหนง แลวทําการหาระยะทางใหม 
นําระยะทางท่ีไดในการสลับจุดลูกคาทีละ 2 จุด บันทึกเอาไว ทําสลับจนกวาจะไมสามารถสลับได 
และทําการเลือกระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด ไดการปรับปรุงเสนทางดวยเทคนิคการปรับปรุงเสนทางดวย
วิธี 2-OPT ดังนี้ 
 
ตาราง 5  
เปรียบเทียบการจัดเส้นทางในรูปแบบเทคนิคการปรับปรุงเส้นทาง 2-OPT  

จํานวน
รถ 

(คัน) 

เสนทางขนสง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

อัตราการใช
น้ํามัน 

(10 km/
ลิตร) 

ตนทุนการใช
น้ํามัน 

(29.94 บาท/
ลิตร) 

1 บริษัท-ลูกคา 1-27-26-25-24-23-
22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-
12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-บริษัท 132 136.7 13.2 395.2 

2 บริษัท-ลูกคา 1-7-6-5-4-3-2-8-9-
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-บริษัท 94.3 633.7 9.4 282.3 

3 บริษัท-ลูกคา 1-7-6-5-4-3-2-8-9-
10-11-12-13-14-15-16-17-บริษัท 145.9 239 14.6 436.8 

4 บริษัท-ลูกคา 1-2-3-4-5-7-6-8-9-
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33-34-35-บริษัท 
 
 

512.5 
 
 

197.8 
 
 

51.3 
 
 

1,534.4 
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ตาราง 5 (ตอ)     

จํานวน
รถ 

(คัน) 

เสนทางขนสง 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

อัตราการใช
น้ํามัน 

(10 km/
ลิตร) 

ตนทุนการใช
น้ํามัน 

(29.94 บาท/
ลิตร) 

5 บริษัท-ลูกคา 1-18-17-16-15-14-13-
12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-บริษัท 458.4 498.1 45.8 1,372.6 

6 บริษัท-ลูกคา 1-10-9-8-7-6-5-4-3-
2-บริษัท 532.4 110 53.2 1,594.0 

7 บริษัท-ลูกคา 2-1-บริษัท 333.7 37 33.4 999.1 
8 บริษัท-ลูกคา 66-บริษัท 818 0.5 81.8 2,449.0 

รวม 3,027.2 1,852.8 302.7 9,063.40 

หมายเหต ุรถขนสงคันที่ 8 เป็นบริษัทว่ิงไปหาลูกคารายท่ี 66 และกลับบริษัท ระยะทางเทาเดิม 
 
 จากตาราง 5 การเดินรถหลังการปรับปรุงดวยเทคนิคการปรับปรุงเสนทาง 2-OPT โดยมี
รถขนสงจากเดิมใชรถ 20 คัน ลดลง 13 คัน มีระยะทางรวมท้ังหมด 3,027.2 กิโลเมตร น้ําหนักใน
การบรรทุกสินคารวมท้ังหมด 1,852.8 กิโลกรัม อัตราการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 302.7 ลิตร 
และตนทุนการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 9,063.40 บาทตอวัน  
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ตาราง 6  
สรุปผลการศึกษาการจัดเส้นทางแบบปัจจุบัน ปรับปรุงด้วยวิธี Nearest Neighbor และวิธี 2-OPT 

รูปแบบการจัดเสนทาง 
จํานวนรถ 

(คัน) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

อัตราการใชน้ํามัน 
(10 km/ลิตร) 

ตนทุนการใชน้ํามัน 
(29.94 บาท/ลิตร) 

ปัจจุบัน (ไรแบบ) 1 -20 4,618.0 1,881.1 461.8 13,826.3 
วิธี Nearest Neighbor 1 -8 3,236.3 1,852.8 323.6 9,689.4 
เทคนิค 2-OPT 1 -8 3,027.2 1,852.8 302.7 9,063.4 
ผลตาง 12 1,590.8 28.3 159.1 4,762.90 
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 จากตาราง 6 พบวา การจัดเสนทางการเดินรถขนสงแบบปัจจุบัน (ไรแบบ) ใชจํานวนรถ
ขนสงท้ังหมด 20 คัน ระยะทางในการขนสงรวมท้ังหมด 4,618 กิโลเมตร น้ําหนักในการขนสง
รวมท้ังหมด 1,881.1 กิโลกรัม อัตราการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 461.8 ลิตร และตนทุนการใช
เชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 13,826.30 บาทตอวัน ในขณะท่ีการจัดเสนทางการเดินรถขนสงโดยใชวิธี 
Nearest Neighbor ใชจํานวนรถขนสงท้ังหมด 8 คัน ระยะทางในการขนสงรวมท้ังหมด 3,236.3 
กิโลเมตร น้ําหนักในการขนสงรวมท้ังหมด 1,852.8 กิโลกรัม อัตราการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 
323.6 ลิตร และตนทุนการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 9,689.42 บาทตอวัน แสดงใหเห็นวา สามารถ
ลดระยะทางในการขนสงได 1,381.7 กิโลเมตร ลดน้ําหนักในการขนสงได 28.3 กิโลกรัม ลดอัตรา
การใชเชื้อเพลิงได 138.17 ลิตร และลดตนทุนการใชเชื้อเพลิงได 4,136.90 บาทตอวัน และนํามา
ปรับปรุงดวยเทคนิคการปรับปรุงเสนทาง 2-OPT ใชจํานวนรถขนสงท้ังหมด 8 คัน ระยะทางใน
การขนสงรวมท้ังหมด 3,027.2 กิโลเมตร น้ําหนักในการขนสงรวมท้ังหมด 1,852.8 กิโลกรัม อัตรา
การใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 323.6 ลิตร และตนทุนการใชเชื้อเพลิงรวมท้ังหมด 9,063.37 บาทตอวัน 
แสดงใหเห็นวาการปรับปรุงเสนทางดวย 2-OPT สามารถลดระยะทางในการขนสงได 1,590.8 
กิโลเมตร ลดอัตราการใชน้ํามันได 159.1 ลิตร และลดตนทุนการใชเชื้อเพลิงได 4,762.90 บาทตอวัน  
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

จากกรณีศึกษาบริษัท AAA จํากัด พบวา ปัจจุบันไดมีการจัดเสนทางการขนสงสินคาใน
รูปแบบท่ีไมคอยชัดเจนจากประสบการณ์พนักงาน ซึ่งพนักงานขนสงจะวิ่งรถตามเสนทางท่ีบริษัท
ไดจัดไวใหเป็นพื้นท่ีตามรหัสไปรษณีย์ และทําการวางแผนจากประสบการณ์ความเคยชินขึ้นอยูกับ
ความชํานาญสวนบุคคล ในบางครั้ง อาจมีการวิ่งรถทับเสนทางกันเองในการขนสง ไมมีการพิจารณา
เสนทางท่ีเป็นมาตรฐาน สงผลใหเกิดปัญหา ดังนี้ ทําใหระยะทางในการขนสงมีระยะทางท่ีมาก 
และตนทุนคาขนสงเพิ่มสูงขึ้น และอาจสงผลกระทบตอบริษัท หากกรณีท่ีพนักงานประจําลาออก
หรือเกษียณอายุ อาจทําใหการทํางานหยุดชะงัก เนื่องจาก บริษัทยังไมมีรูปแบบเสนทางการเดิน
รถท่ีเป็นแบบแผน จึงมองเห็นวา ควรจะหาวิธีการจัดเสนทางในรูปแบบใหมท่ีมีระบบ 
 การหาแนวทางในการแกไขปัญหาดังกลาวจําเป็นตองมีการศึกษาอยางละเอียดและเป็น
ระบบมีการจัดเก็บขอมูล และความรูตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาโดยการศึกษาทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวของ
เพื่อนํามาศึกษา โดยการศึกษาทฤษฎี เครื่องมือในการจัดเสนทาง โปรแกรมประยุกต์ตาง ๆ ท่ีมี
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ความเกี่ยวของ และสามารถนําไปประยุกต์ใชเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากการศึกษา พบวา 
เครื่องมือในการใชแกปัญหา คือ วิธี Nearest Neighbor และปรับปรุงเพิ่มเติมดวยเทคนิคการ
ปรับปรุงเสนทางวิธี 2-OPT 
 ผลการศึกษา พบวา จากการเดินรถขนสงสินคาไปยังลูกคาท้ังหมด 131 ราย ไดผลสรุป
ออกมา จากการคํานวณโดยวิธี Nearest Neighbor และปรับปรุงดวยเทคนิคการปรับปรุงเสนทาง
วิธี 2-OPT ดังนี้ การจัดเสนทางการเดินรถในรูปแบบเดิมกอนการปรับปรุง ใชระยะทางรวม 4,618 
กิโลเมตร น้ําหนักในการขนสงรวม 1,881.1 กิโลกรัม อัตราการใชเชื้อเพลิงรวม 461.8 ลิตร และ
ตนทุนคาเชื้อเพลิงรวม 13,826.30 บาทตอวัน ในขณะท่ีหลังปรับปรุงการจัดเสนทางการเดินรถ
โดยใชเทคนิคการปรับปรุงเสนทางวิธี 2-OPT ควบคูกับการจัดเสนทางดวย วิธี Nearest Neighbor 
พบวา ใชระยะทางรวม 3,027.2 กิโลเมตร น้ําหนักในการขนสงรวม 1,852.8 กิโลกรัม อัตราการ
ใชเชื้อเพลิงรวม 302.7 ลิตร และตนทุนคาเชื้อเพลิงรวม 9,063.40 บาทตอวัน เห็นการจัดเสนทาง
หลังการปรับปรุงสามารถลดระยะทางได 1,590.8 กิโลเมตร ลดน้ําหนักในการขนสงได 28.3 กิโลกรัม 
ลดอัตราการใชเชื้อเพลิงได 159.1 ลิตร และลดตนทุนคาเชื้อเพลิงได 4,762.90 บาทตอวัน จาก
ผลการวิจัยทําใหการจัดเสนทางของบริษัท กรณีศึกษา สามารถวิ่งรถขนสงตามเสนทางท่ีจัดได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทําใหสามารถเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของการวิ่งรถขนสง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีกร ชนะสิทธิ์ และสรวิชญ เยาวสุวรรณไชย ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมการจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคาเพื่อลดระยะทางในการเดินรถขนสงสินคา กรณีศึกษา 
บริษัทผูใหบริการดานธุรกิจขนสงสินคา โดยใชแนวคิดการแกปัญหาแบบฮิวริสติก (Heuristics) ใน
การหาคําตอบ โดยเลือกใชวิธี Nearest Neighbor Heuristics (NNH) และการปรับปรุงเสนทาง
แบบ VRP-NNH ดวยวิธี 2-OPT และ 3-OPT ไดผลสรุปวา การจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาแบบ
VRP-NNH มีระยะทางลดลงจากการจัดเสนทางเดินรถแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษา คิดเป็นรอยละ 
11.79 และจากการปรับปรุงทัวร์หรือเสนทางแบบ VRP-NNH ดวยวิธี 2-OPT และ 3-OPT สามารถ
ลดระยะทางในการจัดเสนทางการขนสงสินคา คิดเป็นรอยละ 6.13 และ12.89  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเรื่อง การจัดเสนทางเพื่อลดตนทุนการขนสงใหเหมาะสมโดยวิธีฮิวริสติกส์ 
(Heuristic) และ 2-OPT กรณีศึกษาบริษัท AAA จํากัด ซึ่งสามารถสรุปเพื่อใชเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและเครื่องมือประยุกต์เหลานี้สามารถนําไปใชงาน หรือปรับแตงใหเหมาะสมกับ
การจัดเสนทางการเดินรถของบริษัทเพิ่มไดอีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเสนทางการเดินรถ
ใหเหมาะสม 

2. ควรมีการวิเคราะห์ใหครอบคลุมถึงเรื่องของตนทุนมีการเพิ่มตัวแปรในการขนสง และ
ครอบคลุมถึงเรื่องตนทุนทางดานเวลา (time cost) ดวย 

3. จากผลการวิจัยท่ีสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดเสนทางเพื่อลดระยะทางในการวิ่งรถ 
และลดตนทุนในการขนสง เป็นเพียงวิธีการหนึ่งท่ีทําใหสามารถลดระยะทางในการขนสง และลด
ตนทุนในการขนสง ยังมีอีกหลายวิธีท่ีสามารถลดระยะทาง และลดตนทุนในการขนสงได 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาปัญหาพิเศษฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บ

สินคาของบริษัทกรณีศึกษา และเพื่อลดระยะเวลาในการคนหาสินคาภายในคลังสินคาของบริษัท
กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด ของแผนกฟิตติ้ง จุด Storage Type 04 จากการศึกษาขอมูลคลังสินคา
ของบริษัทกรณีศึกษาโดยการใชแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง พบวา มีการจัดวางตําแหนงของ
สินคาแบบสุม ทําใหพนักงานคนหาสินคาใชเวลานาน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงตําแหนง
การจัดเก็บสินคาใหมดวยหลักการทฤษฎีสินคาท่ีมีความเคลื่อนไหวบอยวางใกลประตู (Fastest Turning 
Closest to the Door Method) รวมกับกลยุทธ์การจัดเก็บสินคาในคลังสินคา เพื่อชวยในการหา
ตําแหนงการจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผลปรากฏวา ตําแหนงการจัดเก็บสินคาแบบใหมสามารถ
ลดระยะเวลาและระยะทางในการคนหาสินคาไดจากเดิม กอนปรับปรุงมีระยะทางในการคนหาสินคา
รวมท้ังหมด 474,650.21 เมตรตอเดือน คิดเป็นระยะเวลาในการทํางาน 1,423,950.63 วินาทีตอ
เดือน หรือ 395.54 ชั่วโมงตอเดือน หลังการปรับตําแหนงการจัดเก็บสินคาแบบใหม มีระยะทาง 
ในการคนหาสินคารวมท้ังหมด 395,637.57 เมตรตอเดือน มีระยะเวลา 1,186,912.71 วินาทีตอเดือน 
หรือ 329.70 ชั่วโมงตอเดือน ซึ่งระยะทางในการคนหาสินคารวมท้ังหมดลง 79,012.64 เมตรตอเดือน 
(79.01 กิโลเมตร ตอเดือน) หรือคิดเป็น 16.65 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาลดลงอยูท่ี 65.84 ชั่วโมงตอ
เดือน หรือคิดเป็น 16.65 เปอร์เซ็นต์  
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ค าส าคัญ: คลังสินคา, การจัดเก็บสินคา, ทฤษฎีสินคาท่ีมีความเคลื่อนไหวบอยวางใกลประตู 

 
ABSTRACT 

 
This special problem study was conducted with the aim of improving the 

company's product storage location in the case study and reducing the time spent 
searching for products in the warehouse of the case study company, ABC Co., Ltd. 
of the fitting department. Storage Point Type 04 A real-life example. The placement 
of the products is random, making it difficult for employees to find them. As a result, 
the work is delayed. The researcher has improved the new product storage system. By 
bringing in the theory of logistics and technological tools to help improve product 
placement, use the fastest turning method closest to the door in conjunction with 
warehouse storage strategies. To assist you in locating the best product placement 
solution, we discovered that it could reduce the time and distance required to search 
for products from the original source. The distance to search for all items in the 
warehouse before renovation was 474,650.21 meters per month, with a duration of 
1,423,950.63 seconds per month, or 395.54 hours per month. After adjusting the 
storage space, it was found that the distance was 395,637.57 meters/month, with 
a duration of 1,186,912.71 seconds/month, or 329.70 hours/month. The distance 
was reduced to 79,012.64 meters/month, or 16.65%, and the reduced time was 
reduced to 65.84 hours/month, or 16.65%. According to research findings, the case 
study company's warehouse works more efficiently. 
 
Keywords: Warehouse, Storage, Fastest Turning Closest to the Door Method 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

คลังสินคานั้น เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญตอองค์ธุรกิจ การจัดเก็บเป็นสินคาก็เป็นสิ่งสําคัญ หากจัด 
การบริหารการจัดเก็บสินคาไมมีคุณภาพหรือไมเหมาะสมจะทําใหการทํางานนั้นลาชาเนื่องจากอาจจะ
เกิดปัญหาในเรื่องของการคนหาสินคาไมพบ ฉะนั้น การจัดเก็บสินคาควรจะบริหารใหดี ซึ่งจะสงผล
ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานคนหาสินคาไดงายมากขึ้น ชวยลด
ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานไดเพื่อการตอบสนองของลูกคาไดอยางทันเวลาและใชระยะเวลา
ในการทํางานไดนอยลง 

บริษัทกรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด เป็นผูจัดจําหนายและกระจายสินคาวัสดุตกแตงบาน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในบาน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กระจายท่ีมีไวสําหรับเก็บสินคาเพื่อรอจําหนาย 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสาขาท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ คลังแผนก Fitting เก็บสินคา
หลากชนิด เป็นอุปกรณ์ติดตั้งชิ้นเล็ก มีขนาดทั้งท่ีเล็กและใหญปะปนกัน ปัญหาพื้นท่ีท่ีพบในแผนก 
Fitting จุด Storage Type 04 มีสินคาประเภท Kitchen ของชิ้นเล็ก เครื่องใชไฟฟูา คิ้วบันได ประตู 
มีการท่ีจัดเก็บสินคาแบบสุมทําใหการคนหาสินคาตอนั้นใชเวลานานในการคนหาสินคาตอหนึ่งสินคา 
จากกระบวนการทํางานคนหาสินคา ใชระยะเวลามากถึง 33 นาที จากระยะเวลาสั้นท่ีสุด 2 นาที 
หรือปกติใชเวลา 3 ถึง 5 นาที ในการคนหาสินคาตอหนึ่งสินคา เนื่องจากสินคาชนิดเดียวกันมีเก็บ
อยูหลายตําแหนง เกิดการคนหา และหยิบสินคาผิดตําแหนงท่ีใบเบิกสินคากําหนด ทําใหจํานวน
สินคาจริงกับขอมูลจํานวนสินคาในตําแหนงนั้นในระบบไมตรงกัน สงผลใหคนหาสินคาในตําแหนง
ไมพบ เนื่องจากสินคาไมมี ใชเวลาเพิ่มในการคนหาสินคาตําแหนงอื่นมาแทนพรอมแกไขขอมูล  
ในระบบ ทําใหเกิดการตรวจสอบสินคาภายในคลังสินคาบอยครั้ง เกิดการทํางานซับซอน และใช
ระยะเวลาการคนหาสินคาท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีระยะทางรวมในการเดินทางหยิบสินคารวม 474,650.21 
เมตร/เดือน และมีระยะเวลาในการหยิบสินคาท้ังหมด 1,423,950.63 วินาที/เดือน หรือคิดเป็น 395.54 
ชั่วโมง/เดือน 

จากปัญหาดังกลาวขางตน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา การปรับปรุงระบบจัดเก็บสินคาใน
คลังสินคาเพ่ือลดระยะเวลาในการคนหาสินคา กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด โดยการประยุกต์ใช
เครื่องมือเขามาชวยในการทํางาน เครื่องมือทฤษฎีท่ีนํามาใช คือ ทฤษฎี Fastest Turning Closest 
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to the Door กลยุทธ์การจัดเก็บสินคาในคลังสินคาเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห์ตําแหนงการจัดเก็บสินคา
ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการคนหาสินคาภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 

1. เพื่อปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
2. เพื่อลดระยะเวลาในการคนหาสินคาภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

 

นิยามศัพท์ 
 

1. คลังสินคา คือ ท่ีจัดเก็บและพักสินคาชั่วคราว เพ่ือท่ีจะกระจายสินคาตอไปยังจุดอื่น  
2. การจัดเก็บสินคา คือ การรับฝากสินคา การจัดสต฿อกสินคา การจัดสงสินคา ใหแกผูขาย

สินคาเพื่อการขายสินคาดําเนินธุรกิจไปไดดวยดี ยังทําใหการจัดเก็บสินคาเป็นระบบ คุมกับการลงทุน 
การควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บ การปูองกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินธุรกิจ 

3. Fastest Turning Closest to the Door คือ การจัดวางสินคาท่ีมีการเคลื่อนไหวบอยไว
บริเวณประตูทางเขาออก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง โดยทําการศึกษากระบวนการ
ทํางานของแผนก Fitting จุด Storage Type 04 ระยะทางเดิน และขอมูลสินคาเขาออกของ บริษัท 
ABC จํากัด  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

คลังสินค้า  
ศิริวรรณ พรมลี และคณะ (2559) กลาวไววา คลังสินคา (warehouse) เป็นสถานท่ีสําหรับ

เก็บสินคาจํานวนมากซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการ Logistics เป็นสวนสําคัญมากตอธุรกิจของ
องค์กร เป็นจุดพักสินคา จัดเก็บสินคา และกระจายการจัดสงสินคา เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การบริหารคลังสินคาท่ีดีจะชวยใหประหยัดเวลาและประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน สงผลให
ตนทุนต่ําลงและมีกําไรเพิ่มมากขึ้น  
 
การจัดการคลังสินค้า 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (อางถึงใน เจนรตชา แสงจันทร์, 2562, หนา 17) ระบุถึง การจัด 
การคลังสินคา หมายถึง กระบวนการประสมประสานทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการกิจการ
คลังสินคาเป็นไปอยางมีประสิทธิผล และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินคาแตละประเภท
ท่ีกําหนดไว  

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินคา  
1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนยายในคลังสินคาใหมากท่ีสุด  
2. การใชพื้นท่ีและปริมาตรในการจัดเก็บใหเกิดประโยชน์สูงสุด  
3. สรางความมั่นใจวาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์สาธารณูปโภคตาง ๆ มีเพียงพอ และสอดคลอง

กับระดับของธุรกิจท่ีไดวางแผนไว  
4. สรางความพึงพอใจในการทํางานในแตละวันแกผูเกี่ยวของในการเคลื่อนยายสินคาท้ังการ

รับเขา และการจายออกโดยใชปริมาณจากการจัดซื้อและความตองการในการจัดสงใหแกลูกคาเป็นเกณฑ์  
5. สามารถวางแผนไดอยางตอเนื่อง ควบคุมและรักษาระดับการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อให 

เกิดการบริการภายใตตนทุนท่ีเกิดประสิทธิผลคุมคาในการลงทุนตามขนาดธุรกิจท่ีกําหนด   
 

ทฤษฎีสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวบ่อยวางใกล้ประตู  
Goetschalkx และพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (อางถึงใน สิริกร พลศรี, 2564, หนา 12) กลาวถึง 

สมการใชตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) คือ สมการท่ีใชหาตําแหนงการจัดวาง 
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สินคาอยางเหมาะสมสําหรับสินคาแตละประเภท โดยคํานึงถึงระยะทางท่ีใชในการวัดการนําสินคาเขา 
และการนําสินคาออก รวมถึงขอมูลความถี่ในการจัดเก็บสินคามาใชในการพิจารณาดวยหลักการ
ของตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) โดยใชรวมกับหลักการท่ีวาวิธีสินคาท่ีมีความ
เคล่ือนไหวบอยวางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the Door) มาใชในการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงการจัดเก็บสินคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 

Jame and Jerry (อางถึงใน เมธินี ศรีกาญจน์, 2555, หนา 9) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง 
The Warehouse Management Handbook; The Second Edition ในเรื่อง Stock Location 
Methodology โดยมีการจัดแบงรูปแบบในการจัดเก็บสินคา คือ  

1. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว (fixed location system) แนวความคิดในการ
จัดเก็บสินคารูปแบบนี้เป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกลาวคือ สินคาทุกชนิดหรือทุก SKU นั้น จะมีตําแหนง
จัดเก็บท่ีกําหนดไวตายตัวอยูแลวซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวน
พนักงานท่ีปฏิบัติงานไมมาก และมีจํานวนสินคาหรือจํานวน SKU ท่ีไมมาก โดยจากการศึกษาพบวา 
แนวคิดจัดเก็บสินคานี้จะมีขอจํากัด หากเกิดกรณีสินคานั้น มีการสั่งซื้อเขามาทีละมาก ๆ จนเกิน
จํานวนโซนท่ีกําหนดไวของสินคาชนิดนั้น หรือในกรณีท่ีสินคาชนิดนั้น มีการสั่งซื้อเขามานอย 
ในชวงเวลานั้น ซึ่งไมเป็นการใชประโยชน์ของพื้นท่ีในการจัดเก็บท่ีดี 

2. ระบบการจัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว (random location system) เป็นการ
จัดเก็บท่ีไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว ทําใหสินคาแตละชนิดสามารถจัดเก็บไวในตําแหนงใดก็ไดใน
คลังสินคา แตรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จําเป็นตองมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตามขอมูล
ของสินคาวาจัดเก็บอยูในตําแหนงใดโดยตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูตลอดเวลาดวย ซึ่งในการจัดเก็บ
แบบนี้จะเป็นรูปแบบท่ีใชพื้นท่ีจัดเก็บอยางคุมคา เพิ่มการใชงาน เพิ่มพื้นท่ีการจัดเก็บและเป็นระบบ
ถือวามีความยืดหยุนสูง เหมาะกับคลังสินคาทุกขนาด 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติยา ใจดี และอนันญา ศิริยามันต์ (2564) ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บ 
สินคาในคลังสินคาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา บริษัท อคิตะฟูลฟิลเมนท์ จํากัด 
โดยวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
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(2) เพื่อกําหนดตําแหนงการวางสินคาใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสม จากการศึกษาพบวา บริษัท 
ท่ีเป็นกรณีศึกษาพบวา มีปริมาณสินคาท่ีจัดเก็บมาก แตชั้นวางสินคามีไมเพียงพอตอปริมาณท่ีตองการ
จัดเก็บมีการจัดเก็บแบบวางกองกับพื้นและวางทับซอนกัน ทางบริษัท ไดมีการนําชั้นวางสินคาจัดตั้งเพิ่ม 
แตยังไมมีรูปแบบการจัดเก็บสินคาท่ีชัดเจน และตําแหนงการจัดเก็บสินคาท่ียังไมเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน โดยการมีระยะทางรวมในการเดินหยิบสินคารวม 64,321.78 เมตร และไดทําการวิเคราะห์
ตําแหนงการจัดเก็บสินคาใหมโดยใชหลักการตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน ตามทฤษฎีสินคาเคลื่อนไหว
เร็ววางไวใกลประตู รวมกับเครื่องมือ Slover ของ Microsoft Excel เพื่อชวยในการหาคําตอบท่ี
แมนยําและเหมาะสมท่ีสุดของการจัดวางสินคา จากการศึกษาพบวา ระยะทางรวมการเดินหยิบสินคา
รวม 55,860.07 เมตร ลดลงไป 8,461.71 เมตร คิดเป็นรอยละ 13.15% ระยะเวลาการหยิบสินคารวม 
111,720.14 วินาที คิดเป็น 1,862,002 นาที หรือคิดเป็น 0.16%  

เมธินี ศรีกาญจน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพตําแหนงการจัดวางสินคา 
ในคลังสินคาของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นท่ีการจัดวางสินคาภายในคลังสินคา พบวา สภาพปัจจุบันคลังสินคาของ 
บริษัท ดังกลาวมีตําแหนงการจัดวางสินคาภายในคลังสินคาไมเหมาะสมทําใหการใชอรรถประโยชน์ของ
พื้นท่ีไมเต็มประสิทธิภาพซึ่งสงผลใหการทํางานภายในคลังสินคาเกิดความลาชา โดยงานวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดทําการศึกษารูปแบบตําแหนงการจัดวางสินคาท่ีสงผลใหการดําเนินงานภายในคลังมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผูวิจัยไดวิเคราะห์ตําแหนงพื้นท่ีการวางสินคาใหมในการวางจัดวางสินคาโดยใชหลักการ 
ตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน ตามทฤษฎีสินคาเคลื่อนไหวเร็ววางไวใกลประตู รวมกับเครื่องมือโซลเวอร์ 
ซึ่งเป็นโปรแกรมแอต-อินของไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เพื่อชวยในการหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
การจัดวางสินคาโดยมีการวัดประสิทธิภาพผานการใชตัวแบบจําลองของกระบวนการทํางานภายใน
คลังสินคาดวยโปรแกรมการจําลองสถานการณ์ Arena Version 10.00 พบวา ระยะเวลารวมเฉลี่ย
ในการดําเนินกิจกรรมลดลง 9.81% และการใชทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมโดยวัดจากการใช
ทรัพยากร 2 ชนิดดวยกัน คือ การใชงานของรถโฟล์คลิฟท์ท่ีสามารถลดลง 9.30% และการใชงาน
ของโซนพื้นที่การจัดวางสินคาตอเวลาท่ีสามารถลดลง 13.33% 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

1. ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ  
ดานประสิทธิภาพในคลังสินคา                                                             
1.1 รูปแบบการจัดเก็บสินคา 
1.2 ตําแหนงการจัดเก็บสินคา 

 2. ตัวแปรตน 
  ดานผลกระทบการดําเนินงาน 

2.1 ระยะเวลาในการคนหาสินคา 
2.2 ระยะทางในการคนหาสินคา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

       ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ความสําคัญของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

การปรับปรุงระบบจัดเก็บสินคา 
ในคลังสินคาบริษัท ABC จํากัด 

1. ดานประสิทธิภาพในคลังสินคา                                                             
1.1 รูปแบบการจัดเก็บสินคา 
1.2 ตําแหนงการจัดเก็บสินคา 

2. ดานผลกระทบการดําเนินงาน 
2.1 ระยะเวลาในการคนหาสินคา 
2.2 ระยะทางในการคนหาสินคา 
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ตาราง 1 
ท่ีมาของตัวแปร 

ตัวแปรตน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ท่ีมา 
รูปแบบการจัดเก็บสินคา กลยุทธ์การจัดเก็บสินคาในคลังสินคา (Jame & Jerry, 1998) 
ตําแหนงการจัดเก็บสินคา Fastest Turning Closest to the Door 

Method 
(พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 
2554) 

ระยะเวลาในการคนหา
สินคา 

Fastest Turning Closest to the Door 
Method 

(พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 
2554) 

ระยะทางในการคนหา
สินคา 

Fastest Turning Closest to the Door 
Method 

(พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 
2554) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

 ประชากร (population) ท่ีอยูในกลุมเปูาหมายวิจัย ไดแก ประชากรท่ีเป็นผูใหบริการ
จัดเก็บสินคาบริษัท ABC จํากัด ไดแก รองผูจัดการศูนย์กระจายสินคา ผูจัดการคลังสินคา และหัวหนา
แผนกคลังสินคา   
 2. กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง (sample) ท่ีอยูในกลุมเปูาหมายวิจัย ไดแก ประชากรท่ีเป็นผูใหบริการ
จัดเก็บสินคาบริษัท ABC จํากัด สามารถคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970)  
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n     =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N    =  ขนาดของประชากร 
e     =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

   =  คาไคสแควร์ท่ี df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (   = 3.841) 
P     = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถาไมทราบ ใหกําหนด p = 0.5) 

 วิธีการคํานวณผูวิจัยตองทราบขนาดประชากรและสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร
และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่น ถาประชากรท่ีใชในการวิจัยมี 3 คน 
ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางได 5% ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และสัดสวน
ของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ (ตามสูตร) 
 

   
               

                         
 

      n = 3 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ขอมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สังเกต และสอบถามจากผูปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีแทจริง 
ขอมูลทุติยภูมิ เป็นขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ 

อินเทอร์เน็ต และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
 
เครือ่งมือที่ใช้ท าการศึกษา 

1. ทฤษฎีสินคาท่ีมีความเคล่ือนไหวบอยวางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the 
Door) เพื่อชวยในการวางแผน และการจัดสรรพื้นท่ีภายในคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทําใหพื้นท่ีภายในคลังสินคามีการใชประโยชน์อยางเต็มพื้นท่ีและเกิดประโยชน์ในการดําเนินงาน
สูงสุด 

2. กลยุทธ์ในการจัดเก็บสินคาในคลังสินคาเพ่ือใชในการจัดแบงรูปแบบในการจัดเก็บสินคา
ท่ีเหมาะสมกับสินคาและกระบวนการทํางานโดยเลือกใชการจัดเก็บตาม Fixed Location 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกระบวนการทํางานในการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา 

แผนกฟิตติ้ง (fitting) จุด Storage Type 04 บริษัทมีกลุมสินคาท่ีจะตองจัดเก็บและแผนผังคลังสินคา
กอนปรับปรุง (ดูตาราง 2 และภาพ 2) 

 
ตาราง 2  
ระยะทางรวมของพื้นท่ีแต่ละประเภทสินค้า 

ตัวแปรสินคา ประเภทสินคา 
จํานวนชองในการ
จัดเก็บ 167 ชอง 

ตําแหนงพื้นที่จัดเก็บ หมายเหตุ 

ก เคร่ืองครัว 65 ชองแสดงสีชมพ ู มีประตู
ทางเขาและ
ออก 1 
ประตู คือ 
Door 1 

ข สินคาชิ้นเล็ก 14 ชองแสดงสีฟูา 
ค เคร่ืองใชไฟฟูา 41 ชองแสดงสีเขียว 
ง คิ้วบันได 18 ชองแสดงสีเหลือง 
จ ประตู 29 ชองแสดงสีสม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 แผนผังการจัดเก็บสินคากอนปรับปรุง 
 

2. เก็บขอมูลสถิติระยะทางในการคนหาสินคาจากพื้นท่ีจัดเก็บสินคาในคลังสินคา และ
ระยะเวลาการเดินทาง (ดูตาราง 3) รวมถึงสถิติท่ีจําเป็นจะตองใชในการคํานวณเพื่อหาตําแหนง
การจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสม (ดูตาราง 4)   
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ตาราง 3  
ระยะเวลาในการค้นหาสินค้ารวม ก่อนการปรับปรุง 

 ระยะทาง 
(หนวยเป็น 
เมตร/เดือน) 

ระยะเวลา  
(หนวยเป็น  

3 วินาที/เดือน) 

ระยะเวลา 
(หนวยเป็น 

ชั่วโมง/เดือน) 
กอนปรับปรุง 474,650.21 1,423,950.63 395.54 

 
ตาราง 4  
สถิติการจัดเก็บสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
                                           ชนิดขอมูล                                                        
ชนิดสินคา 

ก ข ค ง จ 

ชองพื้นท่ีจัดเก็บ (Qi) 65 14 41 18 29 
จํานวนชิ้นท่ีรับเขาตอเดือน (Ri)  2,174 951 1,425 1,436 163 
จํานวนชิ้นท่ีจายออกตอเดือน ประตู P1 1,648 657 1,222 1,139 139 
ความนาจะเป็นการเขามาของสินคา 
ประตู Door1  0.57 0.59 0.54 0.56 0.54 
ความนาจะเป็นการออกของสินคา 
ประตู Door1 0.43 0.41 0.46 0.44 0.46 
ความถี่ในการใชงานพื้นท่ีจัดเก็บ (Fi) 33.45 67.93 34.76 79.78 5.62 

 
 3. การวัดระยะทางการเคลื่อนท่ีของพนักงานในคลังสินคาจากประตูทางเขาออกทุกประตู
ไปยังทุกพื้นท่ีในการจัดเก็บท้ัง 167 ชอง และทําการคํานวณคา Travel Distance From the 
Door Location จากสูตร Ej ซึ่งจะไดคา Ej ท้ังหมด 167 คา ตามจํานวนชองในการจัดเก็บ 
 

   ∑  
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 กําหนดให    =  เวลาระยะทางการเดินถึงโซน j 

     = ความนาจะเป็นตอหนวยท่ีจะเขาหรือออกจากคลังสินคา 
ผานพื้นท่ีวางสินคาk 

      = เวลาระยะทางถึงโซน j จากพื้นท่ีวางสินคา k 
 4. คํานวณคาความถี่ในการเขาออกของสินคา จากสูตร Fi ซึ่งจะไดคา Fi จํานวน 4 คา 
ตามประเภทสินคาท้ัง 5 ชนิด ไดแก ก, ข, ค, ง และ จ  
 

   
  
  

 

 

 กําหนดให    = ความถี่ในการใชงานพื้นท่ีจัดเก็บ 

     = จํานวนพาเลทที่รับเขาคลังสินคา     

     = จํานวนพื้นท่ีท่ีใชในการจัดเก็บสินคาแตละชนิด  
 5. นําคา Ej ท้ังหมด เรียงลําดับจากคานอยไปหามาก และนําคา Fi ของสินคาเรียงคามาก
ไปหานอย และนําคาท้ัง 2 มาจับคูกัน จะทําใหเกิดความเหมาะสมในการจัดตําแหนงการจัดเก็บตาม
ความเคล่ือนไหวของสินคา อธิบายไดวา คา Ej ท่ีมีคานอย แสดงถึงการใชระยะทางในการเดินทาง
ของพนักงานท่ีสั้น เมื่อไปจับคูกับคา Fi ท่ีมีคามากแสดงวามีความถี่ในการเขาออกคลังสินคาของ
สินคาชนิดนั้น ๆ บอยครั้งจึงเหมาะสมกับคา Ej ท่ีมีคานอย ซึ่งจะทําใหสอดคลองกับหลักการท่ีวา
สินคาท่ีมีความเคลื่อนไหวบอย (คา Fi มาก) วางใกลประตู (คา Ej นอย) หรือ Fastest Turning 
Closest to the Door 
 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 1. ติดตอบริษัทเพื่อขอเขาถึงขอมูลท่ีตองการเพื่อนํามาทําการศึกษาและทําการแกไขปัญหา 
ท่ีเกิดกับบริษัท ABC จํากัด ในคลังสินคา แผนกฟิตติ้ง (fitting) จุด Storage Type 04 
 2. รวบรวมขอมูลปัญหาของการทํางานท่ีเกิดขึ้นในคลังสินคา แผนก Fitting โดยการสอบถาม
ถึงขั้นตอนการจัดเก็บการคนหาสินคา และเบิกสินคาของแผนก Fitting ระยะเวลาในการคนหา 
และการหยิบสินคา และขอมูลพื้นท่ีจัดเก็บสินคาภายในแผนก Fitting จุด Storage Type 04 
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3. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในคลังสินคาเพื่อดูแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขทางดานใด ควรใชเครื่องมือใดบางจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเกิด 
ผลการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในทางท่ีดีขึ้น 
 4. วิเคราะห์ขอมูลท่ีไดทําการศึกษาขางตน นํามาปรับปรุงแกไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยใชเครื่องมือ
ทางโลจิสติกส์ โดยมีเครื่องมือดังนี้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง (structured interview) ทฤษฎีสินคา
ท่ีมีความเคลื่อนไหวบอยวางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the Door Method) กลยุทธ์
การจัดเก็บสินคาในคลังสินคา จากเครื่องมือเบื้องตนจะนําไปแกไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของแผนก Fitting 
จุด Storage Type 04 
 5. สรุปผลการศึกษาขอมูลและขอเสนอแนะ 
 
การวัดผลการศึกษา 
 กําหนดการวัดผลการศึกษาการจัดเสนทางการเดินรถ ดังนี้ 
 
ตาราง 5  
การก าหนดการวัดผลการศึกษา 
หัวขอ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

1 เพ่ือปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บสินคา
ของบริษัทกรณีศึกษา 

สามารถปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บ
สินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

2 เพ่ือลดระยะเวลาในการคนหาสินคา
ภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคา
ภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

 

ผลการวิจัย 
 

ผลการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า แผนกฟิตติ้ง (fitting) จุด Storage 
Type 04 ของบริษัท ABC จ ากัด 

การจัดพื้นที่ตําแหนงการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา แผนกฟิตติ้ง (fitting) จุด Storage 
Type 04 ของบริษัท ABC จํากัด มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บสินคาของบริษัท
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กรณีศึกษา และเพ่ือลดระยะเวลาในการคนหาสินคาภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาโดยหา
ปัญหาสาเหตุจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในคลังสินคาโดยแผนผังสาเหตุและผล และแกไข
ปัญหาพื้นท่ีการจัดเก็บท่ีไมเหมาะสม โดยใชหลักการ ตามทฤษฎีวิธีการวางสินคาท่ีมีความเคลื่อนไหว
บอยวางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the Door) ซึ่งสามารถแสดงการจัดตําแหนง
การจัดเก็บสินคาแบบใหม (ดูตาราง 6, 7, 8 และ 9) 

 
ตาราง 6  
การจัดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ สินค้ากลุ่มคิ้วบันได และสินค้าชิ้นเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Ej Fi         

L1 6.5 

79.78 

          
L2 7.75           
L3 9           
J1 9           
J2 10.25           
J5 10.25           
L4 10.25           
J3 11.5           
J6 11.5           
L5 11.5           
L13 11.5           
K1 11.5           
E8 11.5           
D8 11.5           
J4 12.75           
J7 12.75           
L6 12.75           
L12 12.75           

 

                         Ej Fi        

D1 12.75 

67.93 

               
D9 12.75                
E1 12.75                
E9 12.75                
F1 12.75                
H8 12.75                
K2 12.75                
K6 12.75                
D2 14                
D10 14                
E2 14                
E10 14                
F2 14                
F8 14                
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ตาราง 7  
การจัดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ สินค้ากลุ่มประตู 
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ตาราง 8  
การจัดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ สินค้ากลุ่มเครื่องครัว 
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ตาราง 9 
การจัดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ สินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
จากการกําหนดตําแหนงจัดเก็บสินคาแบบใหม สามารถแสดงรายละเอียดแผนผังการ

จัดเก็บสินคารูปแบบใหมและแบบเกาได ดังภาพท่ี 3 และสามารถแสดงผลระยะทางท่ีพนักงานเดินไป
คนหาสินคาท้ังหมดของคลังสินคากอนปรับปรุง มีระยะทาง 474,650.21 เมตร มีระยะเวลา 
1,423,950.63 วินาทีหรือ 395.54 ชั่วโมง และหลังปรับปรุงใชวิธีการวางสินคาท่ีมีความเคลื่อนไหวบอย
วางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the Door) พบวา มีระยะทาง 395,637.57 เมตร  
มีระยะเวลา 1,186,912.71 วินาทีหรือ 329.70 ชั่วโมง โดยมีสวนตางดานระยะทางอยูท่ี 79,012.64 เมตร 
หรือคิดเป็น 16.65% และระยะเวลาลดลงอยูท่ี 65.84 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 16.65% (ดูตาราง 10) 
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  แผนผังคลังสินคากอนปรับปรุง                        แผนผังคลังสินคาหลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 เปรียบเทียบแผนผังการจัดเก็บสินคาแบบเกาและแบบใหม 
 

ตาราง 10 
การเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลารวมของการก าหนดต าแหน่งจัดเก็บสินค้าก่อนปรับปรุง
กับหลังปรับปรุง 

 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง สวนตาง สวนตาง % 
ระยะทาง 
การคนหาสินคา  
(หนวยเป็น เมตร/เดือน) 474,650.21 395,637.57 79,012.64 16.65% 
ระยะเวลา 
การคนหาสินคา 
(หนวยเป็น 3 วินาที/
เดือน) 1,423,950.63 1,186,912.71 237,037.92 16.65% 
ระยะเวลา 
การคนหาสินคา 
(หนวยเป็นชั่วโมง/เดือน) 395.54 329.70 65.84 16.65% 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
642 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาของ
บริษัท ABC จํากัด ของแผนกฟิตติ้ง จุด Storage Type 04 ทําใหพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นวาพนักงานใช
เวลาในการคนหาสินคาท่ีนานเกินไป เนื่องจากมีการจัดเก็บแบบสุมทําใหพนักงานนั้นคนหาสินคา
ไดยาก และถาพนักงานท่ีทํางานเป็นประจําไมมาทํางาน พนักงานคนท่ีจะมาหาสินคาแทนจะใชเวลา
ในการคนหาสินคานาน ผูศึกษาจึงไดทําการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาใหมดวยการนําเอาทฤษฎี
เคร่ืองมือทางดานโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุง 
 จากการศึกษาพบวา รูปแบบการวางสินคาท่ีเหมาะสมกับคลังสินคากรณีศึกษา สามารถลด
ระยะเวลาและระยะทางในการคนหาสินคาไดจากเดิม ระยะทางท่ีคนหาสินคาท้ังหมดของคลังสินคา
กอนปรับปรุงมีระยะทาง 474,650.21 เมตร/เดือน มีระยะเวลา 1,423,950.63 วินาที/เดือน หรือ 
395.54 ชั่วโมง/เดือน หลังการปรับพื้นท่ีเก็บสินคา พบวา มีระยะทาง 395,637.57 เมตร/เดือน  
มีระยะเวลา 1,186,912.71 วินาที/เดือน หรือ 329.70 ชั่วโมง/เดือน มีระยะทางลดลงอยูท่ี 79,012.64 
เมตร/เดือน หรือคิดเป็น 16.65% และระยะเวลาลดลงอยูท่ี 65.84 ชั่วโมง/เดือน หรือคิดเป็น 16.65% 
จากผลการวิจัยทําใหคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหสามารถ
เพิ่มขีดจํากัดความสามารถของคลังสินคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติยา ใจดี และอนันญา  
ศิริยามันต์ (2564) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงตําแหนงการจัดเก็บสินคาในคลังสินคาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานกรณีศึกษา บริษัท อคิตะฟูลฟิลเมนท์ จํากัด โดยใชหลักการตัวแบบ
โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming Method) ตามทฤษฎีสินคาเคลื่อนไหวเร็ววางไวใกลประตู 
(Fast Mover Closest to the Door) รวมกับเครื่องมือ Slover ของ Microsoft Excel ไดผลสรุปวา
ระยะทางรวมการเดินหยิบสินคารวม 55,860.07 เมตร ลดลงไป 8,461.71 เมตร คิดเป็นรอยละ 
13.15% ระยะเวลาการหยิบสินคารวม 111,720.14 วินาที คิดเป็น 1,862,002 นาที หรือคิดเป็น 
0.16% และเมธินี ศรีกาญจน์ (2555) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพตําแหนงการจัดวางสินคา
ในคลังสินคา กรณีศึกษาบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ โดยใชหลักการ
โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming Method) ตามทฤษฎีวิธีการวางสินคาท่ีมีความเคลื่อนไหว
บอยวางใกลประตู (Fastest Turning Closest to the Door) รวมกับเครื่องมือ โซลเวอร์ (Solver) 
ของ (Microsoft Excel) ไดผลสรุปวา ระยะเวลารวมเฉลี่ยในการดําเนินกิจกรรมลดลงเทากับ 9.81% 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดวางสินคาทําใหผูปฏิบัติงานควรมีการฝึกอบรม 
และความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ขอมูลความตองการของสินคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกเดือน ควรมีการวิเคราะห์ขอมูล
อยางตอเนื่องเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาได 

3. จากผลการวิจัยท่ีสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงระบบจัดเก็บสินคาในคลังสินคา เพื่อลดระยะเวลา
ในการคนหาสินคา เป็นเพียงวิธีการหนึ่งท่ีทําใหสามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคายังมีอีกหลายวิธี
ท่ีสามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคาได 
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คุณประโยชน์ที่แสวงหา และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ว 
เชิงส่งเสริมสุขภาพในความปกติใหม ่
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประเภทกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ
ในปัจจุบันของอําเภอเกาะสมุย และ (2) ศึกษามุมมองผูใหบริการท่ีมีตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากการ
ทํากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพของอําเภอเกาะสมุย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลจํานวน 13 คน 
ในอําเภอเกาะสมุย ดวยวิธีการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาไดนําเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว
เชิงสงเสริมสุขภาพใหมีความนาสนใจสําหรับนักทองเท่ียวแบบวิถีปกติใหมประกอบดวย 4 ประเด็นสําคัญ 
ไดแก (1) ดานทรัพยากรทองถิ่น (2) คุณประโยชน์ของกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ (3) ความคุมคา 
และ (4) สิ่งอํานวยความสะดวก การศึกษานี้นําเสนอประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นแนวทางการกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสงเสริมภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ
ตามแบบวิถีปกติใหม ภาครัฐ และภาคธุรกิจเชิงสงเสริมสุขภาพนําผลการศึกษาไปใชเพื่อพัฒนากิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์สอดคลองตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหา 

 
ค าส าคัญ: คุณประโยชน์ท่ีแสวงหา, กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ, ความปกติใหม  
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1ABSTRACT 
 

The research aimed to study types of wellness tourism activities in Koh Samui 
and the benefit sought of wellness tourism activities, focusing on the perspective 
of wellness providers in Koh Samui. This study adopted descriptive phenomenological 
approach with a total of thirteen participants who were interviewed. The interview 
took place at a well-known tourist destination called Koh Samui. It was found that 
there are four important guidelines for developing wellness tourism activities in the 
new normal; (1) local resources (2) tourism wellness benefits sought (3) value; and 
(4) tourism wellness facilities. In terms of contribution, the strategy of wellness 
destination development in the new normal was identified. The government and 
wellness providers could use as a guideline to develop interesting tourism wellness 
activities.  

 
Keywords: Benefit Sought, Wellness Tourism Activities, New Normal 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว เนื่องจาก

เป็นแหลงรายไดหลักท่ีสําคัญของประเทศ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบีธนชาติ (2564) เปิดเผยวา 
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2564 รายไดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยลดลง 79 เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบสูง มีรายได
ลดลงมากกวา 80 เปอร์เซ็นต์ เกาะสมุยถูกเสนอเป็นพื้นท่ีนํารองเพื่อแกไขปัญหาเศรษฐกิจ มีการเรง
ฉีดวัคซีนใหกับประชากรในพื้นท่ี เพื่อเตรียมเปิดรับนักทองเท่ียวควบคูกับการควบคุมการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) การพัฒนาการบริการท่ีสอดคลองกับความนิยมของ
นักทองเท่ียวท่ีมองหาประสบการณ์ใหมจากการทํากิจกรรมทองเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ สําหรับ 
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Wen, Kozak, Yang and Liu (2021) เปิดเผยวา การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอความสนใจ
ทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพของนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับความปลอดภัย และ
สุขอนามัยเป็นปัจจัยหลักในการเลือกกิจกรรม (ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และรุงเรือง ทองศรี, 2564) ในขณะท่ี
กิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพของประเทศไทยท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักทองเท่ียวตางชาติ เชน สปาไทย 
นวดแผนไทย สมาธิบําบัด เป็นตน ทําใหเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดกลุมตลาดนักทองเท่ียว
มูลคาสูงเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชวงวิกฤติโควิด-19 (ผูจัดการออนไลน์, 2565) นอกจากนี้ Time Out 
(2020) เปิดเผยวา เกาะสมุยเป็นจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวท่ีมีการบริการเชิงสงเสริมสุขภาพ
หลากหลาย ซึ่งภายใตวิกฤติที่เกิดขึ้นผลักดันใหเกาะสมุยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสําคัญเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ  

แนวคิดดานความตองการมีสุขภาพท่ีดี มีการศึกษาอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการศึกษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (ธนพล แกวสังข์, อมรรัตน์  
สุทธิธรรมานนท์, มณีหยก พานิช และวิชุตา ทองทาฉาง, 2564; วรินท์นา สิริพุทธิรักษ์ และกนกกานต์ 
แกวนุช, 2562; สารภี ชนะทัพ, เนตรนภา รักษายศ และนงลักษณ์ ผุดเผือก, 2564) แนวทางการพัฒนา
เสนทางและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพโดยเนนการพัฒนากิจกรรมบนฐานทรัพยากรทองเท่ียว
ในพื้นท่ี (ประพนธ์ เล็กสุมา, ธนวรรษ ดอกจันทร์, มัชฌิมา อุดมศิลป, อารีรัตน์ ฟักเย็น, และนิพล 
เชื้อเมืองพาน, 2562) ศักยภาพแหลงทองเท่ียว และการวิเคราะห์แนวโนมตลาดทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
และเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน (ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และจินตนา 
เลิศสกุล, 2564; วารีพร ชูศรี และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, 2563) นอกจากนี้ งานวิจัยบางสวนศึกษา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ อาทิ การพัฒนาแผนท่ี 
และสื่อในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนาเว็บทาเพื่อสงเสริมการทํา e-Commerce และการยอมรับ
เทคโนโลยี (ขวัญยุพา ศรีสวาง และอรรถ อารีรอบ, 2564; พวงรัตน์ จินพล, 2562; สมรพรรณ 
เรืองสวัสดิ์ และวิไลลักษณ์ รักบํารุง, 2564) ในขณะท่ีบางสวนศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวเชิงสงเสริม
สุขภาพโดยมุงเนนศึกษาปัจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมนักทองเท่ียว (ปิยะพงศ์ พัดชา, ชวาลศักดิ์ 
เพชรจันทร์ฉาย และชฎามาศ ขาวสะอาด, 2563; พิชญาภรณ์ ภูมิอภินันท์ และณารีญา วีระกิจ, 
2561; มนไท เหรัญญะ, 2564) และคุณภาพการบริการการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยมุงเนน
การใหบริการภายในแหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนธรรมชาติ (จุไรรัตน์ ฉิมพล,ี 2563)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมเชิง
สงเสริมสุขภาพ และคุณประโยชน์ท่ีแสวงหา ถูกกลาวถึงในงานวิจัยบางสวน อยางไรก็ตาม ภายใต
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วิกฤติโควิด-19 สงผลตอพฤติกรรม และวิถีชีวิตใหม ดังนั้น การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาของนักทองเท่ียวตามแบบวิถีปกติใหม
เป็นชองวางการศึกษาท่ีสําคัญ ผลการศึกษาสามารถใชเป็นแนวทางการยกระดับธุรกิจบริการเชิง
สงเสริมสุขภาพท่ีตอบโจทย์ความตองการของนักทองเท่ียวภายหลังวิกฤติโควิด-19 ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีเปูาหมายหลักเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีมี
ความเหมาะสมสําหรับนักทองเท่ียววิถีปกติใหม โดยมุงเนนมุมมองของผูใหบริการกิจกรรมเชิงสงเสริม
สุขภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาประเภทกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในปัจจุบันของอําเภอเกาะสมุย  
2. เพื่อศึกษามุมมองผูใหบริการตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริม

สุขภาพของอําเภอเกาะสมุย 

 
นิยามศัพท์ 

 
คุณประโยชน์ท่ีแสวงหา (benefits sought) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีนักทองเท่ียวคาดหวัง

จากการใชบริการ หรือทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพในอําเภอเกาะสมุย 
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (wellness tourism activity) หมายถึง กิจกรรม

เพื่อสุขภาพท่ีนักทองเท่ียวเลือกทําระหวางทองเท่ียวในอําเภอเกาะสมุย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือชวยเสริมสรางความสมบูรณ์แข็งแรงของรางกาย และจิตใจ 

ความปกติใหม (new normal) หมายถึง ผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์บางอยางท่ีสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีไมคุนชิน การเปลี่ยนแปลงนี้อยูภายใต
แนวปฏิบัติใหมซึ่งคนสวนใหญในสังคมยึดถือและปฏิบัติเชนกัน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และประเภทกิจกรรมเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ มีความเกี่ยวของกับความตองการมีสุขภาวะท่ีดี การทองเท่ียว

เชิงสงเสริมสุขภาพนับวาเป็นรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมุงเนนทํากิจกรรมเพื่อหาแนวทางปูองกันไมให
รางกายเจ็บปุวย หรือเพิ่มภูมิคุมกันใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง (Global Wellness Institute, 
2015) ในสวนของ Valentine (2016) ระบุวา สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียว
เชิงสงเสริมสุขภาพตองถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อสงเสริมสุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ รวมไป
ถึงความมีสุขภาวะท่ีดีของชุมชนแวดลอม สําหรับ Heung and Kucukusta (2013) อธิบายวา 
ความตองการมีสุขภาพท่ีดีอยางองค์รวม นอกเหนือจากการเดินทางเพ่ือทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
แลว ยังหมายถึง พฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการทํากิจกรรม นักทองเท่ียว
เชิงสงเสริมสุขภาพนับวาเป็นกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ ซึ่งมีการเติบโตสูง ศันสนีย์ กระจางโฉม 
และกรวรรณ สังขกร (2563) ระบุวา ความตองการมีสุขภาพดีสงผลตอรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายตามเอกลักษณ์ของทรัพยากรทองถิ่น การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพถูกนํามาเชื่อมโยง
กับรูปแบบกิจกรรมทองเท่ียวรูปแบบอื่นตามฐานทรัพยากรพื้นท่ี (Magdalini & Paris, 2009) ดังนั้น 
การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพจึงเป็นท่ีนิยมในแหลงทองเท่ียวพื้นท่ีชนบท ไมวาจะเป็น การนวด 
อบ ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด ตลอดจนวารีบําบัด การอาบน้ําแร หรือน้ําพุรอน 
การฝึกกายบริหาร การฝึกปฏิบัติสมาธิ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Virabhakul 
& Huang, 2018) โดยทาง Smith and Puczko (2009) นําเสนอกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีเป็นโยคะ 
และสมาธิบําบัด การฝึกปฏิบัติทางศาสนาเพื่อการบําบัดทางจิตวิญญาณ กิจกรรมเพื่อการบํารุงรักษา
ความงาม กีฬา และฟิตเนส กิจกรรมเพื่อการปรนนิบัติรางกาย อาจสรุปไดวา กิจกรรมเชิงสงเสริม
สุขภาพสามารถแบงออกเป็น กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลรางกาย กิจกรรมเพื่อการดูแลจิตใจ 
และกิจกรรมเพ่ือการดูแลจิตวิญญาณ (ศรัญญา กันตะบุตร และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2562) 
 
แนวคิดด้านคุณประโยชน์ที่แสวงหา 

คุณประโยชน์ท่ีแสวงหา มีความเกี่ยวของกับความคาดหวังถึงสิ่งท่ีจะไดรับในอนาคต และแรงจูงใจ
ท่ีเกิดจากความตองการของนักทองเท่ียวซึ่งมีอิทธิพลมาจากประสบการณ์ทางตรง และทางออม 
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รวมไปถึงคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันถือเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหคุณประโยชน์ท่ีแสวงหา
ของนักทองเท่ียวมีความแตกตางกัน (Dillette, Douglas, & Andrzejewski, 2020) รวมท้ังคุณประโยชน์
ท่ีแสวงหาเป็นแนวคิดสําคัญในการแบงกลุมตลาดนักทองเท่ียวเพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การบริการท่ีสอดคลองตอคุณประโยชน์ท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีการนําแนวคิด
ดานคุณประโยชน์ไปใชเพื่อศึกษาแรงจูงใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาครั้งแรก และนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวซ้ํา (Lim, Kim, & Lee, 2016) ในขณะท่ี 
Pesonen, Laukkanen, and Komppula (2011) กลาวถึงการนําทรัพยากรทองเท่ียวของแหลง
ทองเท่ียวมาใชในการประเมินคุณประโยชน์ท่ีนักทองเท่ียวแสวงหา ไดแก ความสมบูรณ์ของทรัพยากร-
ธรรมชาติ บรรยากาศของแหลงทองเท่ียว และทรัพยากรทางวัฒนธรรม สําหรับ Lee, Arcodia, 
and Lee (2012) พบวา คุณประโยชน์ท่ีแสวงหา เป็นสื่อในการสรางความรูความเขาใจถึงความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรม ประกอบไปดวย การสรางความเขาใจท่ีชวยสรางเสริมทัศนคติท่ีดี การสรางความรู
ท่ีถูกตอง คุณประโยชน์ดานจิตใจ และคุณประโยชน์ดานสังคม อยางไรก็ตาม มีการศึกษาคุณประโยชน์
ท่ีนักทองเท่ียวแสวงหาจากแหลงทองเท่ียวเพื่อสรางความเขาใจในพฤติกรรมนักทองเท่ียว เชน 
ความเพลิดเพลินทางธรรมชาติ การเรียนรู การไดพบปะสังคมใหม การไดปลีกวิเวก และการให
รางวัลตนเอง (Baric, Anic, & Bedoya, 2016) สําหรับ Voigt et al. (2011) ไดระบุถึงคุณประโยชน์
สําคัญท่ีมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ ไดแก การคนหาตัวตนของตนเอง การดูแล
สุขภาพและรูปลักษณ์ การพักผอนหยอนใจ การไดรับประสบการณ์ใหม การเห็นคุณคาในตนเอง 
และการปลดปลอยตนเอง 
 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแบบปกติใหม่ 

การปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญทั้งผูประกอบการ และนักทองเท่ียวในภาวะวิกฤติโควิด-19 ดังนั้น 
ความปกติใหมจึงเป็นแนวปฏิบัติใหมท่ีเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคุนชิน สําหรับ พัชรี 
แกวชู (2563) ไดนิยามความปกติใหมวา การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 
ท่ีไมคุนชิน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตองอยูภายใตแนวปฏิบัติใหมท่ีคนสวนใหญในสังคมไดยึดถือ 
และปฏิบัติเชนกัน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2563) อธิบายวา ความปกติใหม คือ การปรับเปลี่ยน
วิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากอดีตไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย พฤติกรรมตาม
แบบวิถีปกติใหม พบวา เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํากิจกรรมท่ีเนนเรื่องการเวนระยะหาง
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ระหวางบุคคล การสวมหนากากอนามัย การลางมือ หรือเช็ดมือดวยแอลกอฮอล์ การทําธุรกรรมออนไลน์ 
การทํางาน หรือเรียนหนังสือท่ีบาน  

ท้ังนี้ จากพฤติกรรมวิถีปกติใหม สงผลตอการปรับตัวในภาคธุรกิจทองเท่ียว และบริการ เพื่อหา
แนวปฏิบัติสําคัญในการใหบริการท่ีสอดคลองตอพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของนักทองเท่ียว ซึ่งแนวทาง
การใหบริการแบบวิถีปกติใหมนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจทองเท่ียว 
และบริการ อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูประกอบการมีแนวทางการเตรียมความพรอมในการใหบริการ 
ท่ีเป็นไปในแนวทางความปกติใหม ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว รวมกัน
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health 
Administration--SHA ขึ้น (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2564) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอนครั้งนี้ ไดนําแนวคิดของ ศรัญญา กันตะบุตร และนิตยา 
เจรียงประเสริฐ (2562) มาใชอางอิงเพื่อศึกษาประเภทกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ รวมกับแนวคิด
ของ Voigt et al. (2011) เพื่อใชศึกษาคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ 
ในอําเภอเกาะสมุย ดังแสดงในภาพ 1 
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ประเภทกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ 
(1) Active activities (2) Semi-active activities และ (3) Passive activities 
 

คุณประโยชน์ที่แสวงหา 
(1) การคนหาตวัตนของตนเอง (2) การดูแลสุขภาพและรูปลักษณ ์(3) การพักผอน
หยอนใจ (4) การไดรับประสบการณ์ใหม (5) การเห็นคุณคาในตนเอง และ  
(6) การปลดปลอยตนเอง 

 

แนวทางการพัฒนากจิกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพสําหรับ

นักทองเที่ยววถิีปกติใหม 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอน 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
(hermeneutic phenomenology) เพื่อคนหาปรากฏการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ตามการรับรู 
และการใหความหมายของผูใหขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 13 คน 
ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติตองเป็นผูใหบริการในธุรกิจสถานประกอบการเชิง
สงเสริมสุขภาพ และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของในอําเภอเกาะสมุย สําหรับเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล คือ 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสราง แบงออกเป็น 3 ตอน ประกอบไปดวย ภูมิหลังของผูใหขอมูล รูปแบบ
กิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ และคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ การศึกษานี้
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์-
ธานี และไดดําเนินการภายใตการยินยอมจากผูใหขอมูล ผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และผูใหขอมูลทุกคนรับทราบวาตนสามารถหยุดการสัมภาษณ์ไดตลอดเวลา เนื่องจากในระหวาง
การเก็บขอมูลอยูในชวงการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวตอตัว รวมกับการสัมภาษณ์ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การสัมภาษณ์
ผานทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์ผานออนไลน์แอพพลิเคชั่นตามความถนัดของผูใหขอมูล  
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การศึกษาครั้งนี้ ใชเทคนิคการวิเคราะห์ขอมูลเชิงเนื้อหา โดยเริ่มจาก (1) การถอดเทป 
บทสัมภาษณ์ออกมาเป็นเนื้อหา (2) อานทบทวนเนื้อหา และจัดการขอมูลท่ีไดโดยการดึงคํา กลุมคํา 
ประโยคสําคัญ และจดบันทึกลงในตารางเพื่อจัดกลุมขอมูล (3) อานขอความ หรือกลุมคําเพื่อกําหนด
รหัสใหแกกลุมคําสําคัญท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณ์ และ (4) ตีความขอมูลท่ีได และอธิบายปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา อยางไรก็ตาม โดยธรรมชาติแลวการวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อวา
ตัวผูวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูล และวิเคราะห์ขอมูล การศึกษาครั้งนี้จึงตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูล (trustworthiness) ตามแนวคิดของ Lincoln and Guba (1985) ดังนี้ 
(1) ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) 
โดยเนนการตรวจสอบแหลงขอมูลดานบุคคล คือ ถาผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลท่ีไดจะเหมือนเดิม
หรือแตกตาง ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลจากผูใหขอมูลท่ีแตกตางกันดวยคําถามเดียวกัน เพื่อยืนยัน
ขอมูลท่ีไดรับวา มีความถูกตอง นอกจากนี้ ผูวิจัยยังตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใหผูใหขอมูล
เป็นผูตรวจสอบ (member checks) ผูวิจัยไดสรุปประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ์แลวนํากลับไป
ยอนถามกลุมผูใหขอมูล เพื่อยืนยันวาขอสรุปท่ีไดเป็นขอมูลท่ีถูกตอง และเป็นจริงตามความรูสึกของ
ผูใหขอมูล (2) ความสามารถในการถายโอน (transferability) เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมประเด็น
ท่ีศึกษา ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลจากหลากหลายประเภทในธุรกิจบริการเชิงสงเสริมสุขภาพในอําเภอ
เกาะสมุย (3) ความสามารถในการพึ่งพากับเกณฑ์อื่น (dependability) ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห์
ขอมูลเชิงคุณภาพไปตรวจสอบกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อยืนยันความนาเชื่อถือ และลดอคติ 
ในการตีความขอมูล และ (4) การยืนยันผลการศึกษา (conformability) เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ 
มีความนาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีใชใน
ทุกขั้นตอนของการศึกษา เชน แบบบันทึกขอมูล เอกสารบันทึกขอมูลจากการถอดเทปสัมภาษณ์ 
และผลการวิเคราะห์ขอมูล 

 
ผลการวิจัย 

 
1. ประเภทกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในปัจจุบันของอําเภอเกาะสมุย  

ผลการศึกษาพบวา สวนใหญไดใหขอมูลดานกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพวามีการใหบริการกิจกรรม
ท่ีหลากหลายเพื่อใหนักทองเท่ียวไดมีสุขภาพดีอยางองค์รวม มุงเนนท่ีการมีสุขภาพดีท้ังภายใน และ
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ภายนอกควบคูกันไป โดยกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมในเกาะสมุย ไดแก นวดเพื่อสุขภาพ อบ/ประคบ
สมุนไพร สปาเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมเพ่ือความงาม การลางสารพิษ โภชนาการบําบัด ออกกําลังกาย
เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ เรียนมวยไทย เรียนโยคะ และฝึกปฏิบัติสมาธิ นอกจากนี้ผูใหขอมูลยังได
นําเสนอประเด็นหลัก 3 ดานท่ีชวยเสริมสรางความนาสนใจของกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ และ
ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในธุรกิจอีกดวย สรุปไดดังนี้ (1) ความเป็นเอกลักษณ์
ของทรัพยากรทองถิ่น (2) ความคุมคา ไดแก ดานราคา และดานเวลา (3) ความพรอม ความปลอดภัย 
และความสะอาดของสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. มุมมองผูใหบริการท่ีมีตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริม
สุขภาพ ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญกลาวถึงคุณประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก 
ไดแก (1) การมีสุขภาพกาย และรูปลักษณ์ท่ีดี อาทิ การเรียนมวยไทยเพื่อควบคุมน้ําหนัก การเขา
โปรแกรมลางพิษ การออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีเกิดจากการใชรางกายผิดวิธีของคน
ในยุคดิจิทัล เชน คอยื่น หลังคอม ไหลหอ เป็นตน (2) ความตองการปลีกวิเวกเพื่อการพักผอน 
เนื่องจากภาระหนาท่ี และการดําเนินชีวิตของผูคนสงผลตอความเครียด โดยเฉพาะชวงวิกฤติโควิด-19 
เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความตองการท่ีจะหลีกหนีสิ่งท่ีกอใหเกิดความกังวลใจ และเดินทาง
เพื่อการพักผอนหยอนใจ (3) ดานการเรียนรูสิ่งใหม เป็นกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีนําเสนอ
ประสบการณ์แปลกใหมไมคุนเคยซึ่งเป็นท่ีนิยมในกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางครั้ งแรก เนื่องจากมี
ความตองการแสวงหาความรูเพื่อสงเสริม และพัฒนาตนเอง ในขณะท่ีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางกลับมา
ใชบริการซ้ํา เพราะประสบการณ์จากการบริการครั้งแรกสรางความประทับใจ และนักทองเท่ียวได
นําความรู หรือเทคนิคที่ไดเรียนรูกลับไปฝึกปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ท่ีดี จึงเลือกเดินทาง
กลับมาเพ่ือแสวงหาความรู และเทคนิคใหม ๆ ในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม อาทิ นักทองเท่ียวท่ีเคย
เขาโปรแกรมควบคุมน้ําหนัก ทางโรงแรมไดออกแบบรายการอาหาร และโปรแกรมการออกกําลัง
กายเพื่อชวยควบคุมน้ําหนัก โดยตลอดระยะเวลาการรับบริการ ผูใหบริการเป็นผูดูแลพรอมท้ังให
ความรูในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมน้ําหนัก ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถสอบถามในประเด็น 
ท่ีตนสงสัยเพื่อนําความรูเหลานั้นกลับไปปฏิบัติ และ (4) ความตองการหาสังคมใหม หรือพบเจอ
บุคคลอื่นท่ีมีความสนใจดูแลสุขภาพแบบเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่สําคัญ โดยผูใหขอมูล
หลักอธิบายวา โปรแกรมท่ีนําเสนอแกนักทองเท่ียวบางประเภทจําเป็นตองจัดกลุมการทํากิจกรรม
รวมกัน เชน การเรียนโยคะ การฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อสรางบรรยากาศทางดานจิตใจ ซึ่งมีผลตอความ 
สําเร็จในการทํากิจกรรม ดังนั้น กิจกรรมลักษณะนี้จึงเปิดโอกาสใหกลุมนักทองเท่ียวไดทําความ
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รูจักสังคมใหม นําไปสูความเขาใจความสามารถในตนเอง และการยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล รวมไปถึงการสนับสนุน และใหกําลังใจสมาชิกในกลุมเพื่อสงเสริมความมีสุขภาพท่ีดีอยาง
องค์รวม 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
1. ประเภทของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในปัจจุบันของเกาะสมุย สามารถ

แบงเป็น 2 ประเภท คือ (1) กิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีมีผูใหบริการคอยดูแล และ (2) กิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพท่ีผูใหบริการเป็นผูกระทําให โดยใชวิธีการแบงประเภทกิจกรรมตามการศึกษาของ 
ศรัญญา กันตะบุตร และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2562) ผลการศึกษาครั้งนี้จึงมีลักษณะคลายคลึงกัน 
อยางไรก็ตาม การศึกษานี้เนนศึกษาจากมุมมองของผูใหบริการ ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมท่ีตองทําดวย
ตนเอง (active activity) จึงไมไดถูกกลาวถึง รูปแบบกิจกรรมในแตละประเภท มีดังนี้ (1) กิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพท่ีมีผูใหบริการดูแล (semi-active wellness activities) ประกอบไปดวย กิจกรรมขับลาง
สารพิษดวยวิธีธรรมชาติ การดูแลดานโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ 
การเรียนมวยไทย การเรียนโยคะ และการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อการบําบัดจิตใจ และความรูสึก และ 
(2) กิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีผูใหบริการเป็นผูกระทําให (passive wellness activities) ประกอบไปดวย 
กิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพ การอบสมุนไพร และการประคบสมุนไพร กิจกรรมสปาเพื่อสุขภาพ 
และกิจกรรมเพื่อเสริมความงาม เชน การนวดเพื่อเสริมความงาม การดูแลผิวหนา ผิวกาย และ
การทําเล็บ เป็นตน 

 การนําจุดเดนของทรัพยากรทองถิ่นในพื้นท่ีมาใชเพื่อสรางความนาสนใจของกิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Virabhakul and Huang (2018) เปิดเผยวา
ภูมิปัญญาทองถิ่นเป็นทรัพยากรสําคัญท่ีชวยสรางประสบการณ์แปลกใหมใหกับนักทองเท่ียว 
ความแตกตางของทรัพยากรเป็นปัจจัยท่ีชวยพัฒนากิจกรรมในพื้นท่ีใหมีความหลากหลาย อยางไร
ก็ตาม ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ความคุมคา ความปลอดภัย และความสะอาดของสิ่งอํานวยความ
สะดวกเป็นปัจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหเกิดความตองการในการทํากิจกรรม ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
Valentine (2016) ซึ่งอธิบายวา สิ่งอํานวยความสะดวกเป็นประจักษ์พยานทางกายภาพท่ีมีผลตอ 
การสรางสรรค์คุณภาพ และประสบการณ์การบริการ  
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2. มุมมองของผูใหบริการท่ีมีตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพสามารถ
สรุปได 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีสุขภาพกาย และรูปลักษณ์ท่ีดี ท้ังนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีสงผลตอความตองการในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีชวยเสริมสราง
ภูมิคุมกันใหกับรางกาย นอกจากนี้ Global Wellness Institute (2021) ยังไดอธิบายวาผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สรางการรับรูเรื่องการมีสุขภาพท่ีดีตองเริ่มจาก
ภายในสูภายนอก ผลการศึกษามีความสอดคลองกับการศึกษาของ Voigt et al. (2011) ท่ีไดอธิบายวา
การมีสุขภาพกายท่ีดี จัดเป็นคุณประโยชน์หลักที่สงผลตอพฤติกรรมการเดินทางเชิงสงเสริมสุขภาพ 
(2) การหลีกหนีความวุนวายเพื่อการพักผอน ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักทองเท่ียว
ไมสามารถเดินทางทองเท่ียวไดตามปกติ อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคม สงผล
ตอความตองการท่ีจะเดินทางทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ มีความสอดคลองกับ 
อุมาพร บุญเพชรแกว และอิสระพงษ์ พลธานี (2562) อธิบายวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการ
เดินทางเพื่อทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เพราะบรรยากาศ
โดยรอบชวยสนับสนุนใหเกิดความรูสึกผอนคลาย (3) ดานการเรียนรูและการไดรับความรูใหม 
สามารถอธิบายไดวา นักทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ กระหายท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี 
ซึ่งสอดคลองกับ Kessler, Lee and Whittingham (2020) ท่ีไดอธิบายวานักทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ 
นับวาเป็นกลุมตลาดที่มีความสนใจเฉพาะ การไดเรียนรูและประสบการณ์แปลกใหมท่ีไดรับจากการ
ทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจท่ีสําคัญของนักทองเท่ียว และ (4) ความตองการทาง 
ดานสังคม จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคดิจิทัลสงผลตอ
สภาวะทางจิตใจท่ีเปราะบางมากขึ้น อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของความผิดปกติทางจิต เชน ภาวะ
อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล และโรคซึมเศรา เป็นตน ดังนั้น ความตองการในการพบปะผูคนท่ีมี
ความสนใจคลายคลึงกันจัดเป็นคุณประโยชน์ท่ีสงผลตอความตองการในการทํากิจกรรมเชิงสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับ Koh, Yoo and Boger (2010) ซึ่งอธิบายวา การพบเจอเพื่อนใหม 
หรือสังคมใหมระหวางการทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ ถือเป็นคุณประโยชน์สําคัญท่ีชวยสงเสริม
การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ และยังชวยสงเสริมความ 
สัมพันธ์ท่ีดีระหวางสมาชิกอีกดวย อยางไรก็ตาม Global Wellness Institute (2019) ไดรายงานวา 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคมเป็นเหตุของจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และผูสูงอายุ
บางสวนตองอยูอยางเดียวดายอันเนื่องมาจากคูสมรสเสียชีวิต จึงมีเวลาวางทํากิจกรรมท่ีชวยสงเสริม
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สุขภาพ และพบเจอสังคมใหม เพื่อนใหม เป็นตน ดังนั้น ความตองการในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ท่ีเปิดโอกาสใหตนไดพบเจอสังคมใหมถือเป็นคุณประโยชน์ท่ีสําคัญ 

นอกจากนี้ การศึกษายังไดคนพบองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ เพื่อการพัฒนากิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพในอําเภอเกาะสมุย เพื่อรองรับความตองการของนักทองเท่ียวในแบบวิถีใหม  
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ดานทรัพยากรของทองถิ่น (local resources)  
 รูปแบบกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ ตองใหความสําคัญกับการนําเสนอทรัพยากร 

ในทองถิ่น เชน ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่สนับสนุนบรรยากาศการทํากิจกรรม โดยผล
การศึกษาอธิบายวา บรรยากาศท่ีผอนคลาย เป็นสิ่งสําคัญท่ีสงเสริมใหกิจกรรมสามารถจูงใจนักทองเท่ียว 
ในขณะท่ี การสรางสรรค์เอกลักษณ์กิจกรรมดวยการบูรณาการกับวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาทองถิ่น
เป็นแนวทางในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเชิงพื้นท่ี แตสําหรับ รัชฎาพร เกตานนท์ 
แนวแหงธรรม (2560) อธิบายวา ภูมิปัญญาทองถิ่น จัดเป็นทรัพยากรเชิงพื้นท่ีสําคัญในการสรางสรรค์
ผลิตภัณฑ์ท่ีชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวย นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังไดคนพบวา นักทองเท่ียวเช่ือวา การทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพทามกลางความ
สมบูรณ์ และสวยงามของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มีสวนชวยสงเสริมแรงบันดาลใจ กิจกรรมเชิง
สงเสริมสุขภาพหลายประเภทจะเกิดประสิทธิภาพมากกวาหากไดปฏิบัติในสถานท่ีท่ีมีความพรอม
ทางธรรมชาติ ดังนั้น การนําทรัพยากรทางธรรมชาติมาบูรณาการกับกิจกรรมชวยสนับสนุนกิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพใหมีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 2.2  คุณประโยชน์ของกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ (wellness tourism benefits) 
   การออกแบบกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ ตองนําเสนอใหเห็นถึงคุณประโยชน์สําคัญ 

4 ดาน ไดแก การมีสุขภาพและรูปลักษณ์ทางกายภาพท่ีดี การหลีกหนีความวุนวายและความตองการ
การพักผอน การเรียนรู และการไดรับความรูใหม และความสนใจทางดานสังคม เพื่อสงเสริมให
เกิดการรับรูดานคุณประโยชน์จากการทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ผานสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางความปกติใหม การประชาสัมพันธ์ผาน
สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นชองทางท่ีรวดเร็ว และสามารถเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี 

 2.3  ความคุมคา (value) 
   การศึกษาไดนําเสนอ ความคุมคา เป็นสวนหนึ่งในการสงเสริมความนาสนใจของ

กิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ โดยใหความสําคัญกับความคุมคา 2 ดานหลัก ไดแก (1) ความคุมคา
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ในดานราคา และ (2) ความคุมคาดานเวลา นักทองเท่ียวเริ่มประเมินความคุมคาจากคุณคาท้ัง 2 ดาน
หลังจากทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพในพื้นท่ีแลว ในขณะท่ี นิมิต ซุนสั้น, สุภัทรา สังข์ทอง และ
สิรินทรา สังข์ทอง (2564) อธิบายวา ความคุมคาเงิน ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการสงเสริมความจงรักภักดี
ของจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว ผูประกอบการตองคํานึงถึงคุณภาพการบริการ และความสมเหตุ 
สมผลของราคาท่ีตั้งไว ดังนั้น การรวมกลุมกันของผูประกอบการเพื่อกําหนดคุณภาพในดานตาง ๆ 
รวมท้ังหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาท่ีเหมาะสมเพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกันสามารถสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันกับจุดหมายปลายทางอื่น ผูประกอบการในพื้นท่ีตองรวมแรงรวมใจกันอยางเขมแข็ง 
และคํานึงถึงผลประโยชน์สวนรวมกอนเพื่อความอยูรอดทั้งระบบ  

 2.4  สิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) 
สถานประกอบการท่ีใหบริการภายใตมาตรฐานการดูแลเรื่องสุขอนามัย และความ

สะอาดมีความสําคัญอยางมากในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากสิ่งอํานวย-
ความสะดวกในกระบวนการใหบริการเชิงสงเสริมสุขภาพ จําเป็นตองใชรวมกันกับผูรับบริการทานอื่น 
เชน เสื่อโยคะ เตียงนวด อุปกรณ์ออกกําลังกายในฟิตเนส อางแชตัว สระวายน้ํา เป็นตน ดังนั้น 
มาตรฐานเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ กระบวนการใหบริการถูกรวม 
อยูในสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการศึกษานี้ โดยขั้นตอนการทํากิจกรรมจําเป็นตองมีการปรับปรุง 
ใหสอดคลองกับวิถีปกติใหม เชน ระบบการคัดกรองผูรับบริการ แนวปฏิบัติสําหรับผูรับบริการ และ
ผูใหบริการเพื่อปูองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น การชี้แจงขั้นตอนการใหบริการ 
อีกท้ังการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นสําหรับวิถีปกติใหม ไดแก หนากากอนามัย 
และจุดท้ิงหนากากอนามัย จุดบริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดฆาเชื้อกอนการเขาใชบริการใน  
สถานประกอบการ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ชวยสงเสริมความ
เช่ือมั่นของการบริการทามกลางความปกติใหม (ดารณี อาจหาญ, เกิดศิริ เจริญวิศาล และมนัสสินี 
บุญมีศรีสงา, 2565) นอกจากนี้ การประยุกต์ใชเทคโนโลยีในบางขั้นตอนของการบริการ เชน เทคโนโลยี
การชําระคาบริการไรเงินสด การบําบัด และฝึกสมาธิในรูปแบบออนไลน์ เป็นตน จะชวยสรางความ
มั่นใจใหแกผูใหบริการ และผูรับบริการอีกดวย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ประโยชน์เชิงนโยบายท่ีภาครัฐสามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดกลยุทธ์ทางตลาดระดับ 
ประเทศเพื่อสงเสริมภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพท่ีใหบริการ
สอดคลองตอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาของนักทองเท่ียววิถีปกติใหม สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร หรือผูใหบริการในธุรกิจ
เชิงสงเสริมสุขภาพใหมีความรูความสามารถพรอมใหบริการตามแบบวิถีปกติใหม อยางไรก็ตาม 
ประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติ ผูประกอบการในธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และธุรกิจ
บริการอื่นท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใชเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เชิงสงเสริมสุขภาพท่ีนําเสนอคุณประโยชน์ท่ีแสวงหา เพื่อจูงใจกลุมนักทองเท่ียวตามแบบวิถีปกติใหม 
นอกจากนี้ การแบงประเภทกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ ผูประกอบการในธุรกิจสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพครั้งนี้สามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสรางเครือขายทางพันธมิตร และ
รวมกันวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ทรัพยากรทองถิ่นท่ีชวยนําเสนอกิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพในอําเภอ
เกาะสมุย ใหมีความนาสนใจย่ิงขึ้น 

2. การวิจัยในอนาคต ควรศึกษาคุณประโยชน์ท่ีแสวงหาจากการทํากิจกรรมเชิงสงเสริมสุขภาพ
จากมุมมองท่ีแตกตาง เชน การรับรูของนักทองเท่ียวท่ีใชบริการซ้ํา และนักทองเท่ียวท่ีใชบริการ
ครั้งแรก หรืออาจเป็นการศึกษาเชิงเปรียบระหวางการรับรูของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ 
เป็นตน อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไดเก็บขอมูลเพยีงพื้นท่ีอําเภอเกาะสมุยเทานั้น ดังนั้น การศึกษา
ในแหลงทองเท่ียวอื่นอาจใหผลการศึกษาท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณ์เทานั้น การเก็บขอมูลเพิ่มเติมดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สามารถชวยยืนยันขอมูล
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีของประสบการณ์การทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาคุงบางกะเจา 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยางคือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาทองเท่ียวท่ีคุงบางกะเจา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก สถิติท่ีใชในการเก็บขอมูล 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์โดยใชวิธีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปัจจัยประสบการณ์นักทองเท่ียว 
ดานความบันเทิง ดานการเรียนรู ดานการหลีกหนี และดานความสุนทรียะ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีคุงบางกะเจา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: การทองเท่ียวเชิงนิเวศ, ประสบการณ์นักทองเที่ยว, ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว,  
คุงบางกะเจา 
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ABSTRACT  
 

The purpose of this study was to investigate factors influencing tourist 
satisfaction at ecotourism destinations for Thai tourists traveling to Khung Bang 
Kachao, Samut Prakan province. This study is quantitative research. Four hundred 
Thai respondents, who visited  the area, were selected to be a research sample.  
The convenience sampling method was employed using online questionnaires for 
data collection. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient. Hypothesis testing 
results showed that every tourism experience dimension: Entertainment, Education, 
Esthetic, and Escapism, have a relationship with tourist satisfaction of Thai tourists 
traveling in the Khung Bang Kachao area at a statistical significance level of .05. 
 
Keywords: Ecotourism, Tourist Experience, Tourist Satisfaction, Khung Bang Kachao  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวเป็น
อยางมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดผลประโยชน์ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กระแสการทองเท่ียวของโลก มีแนวโนมมุงเนนการทองเท่ียวท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นักทองเท่ียวหลายกลุมเริ่มใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีไมทําลาย
ธรรมชาติ และเป็นการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งตลอดชวง 10 ปีท่ีผานมา (ปี พ.ศ. 
2553-2562) จํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6 ตอปี (วิจัยกรุงศรี, 2564) 
โดยในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยมีรายไดรวมสูงถึง 3 ลานลานบาท คิดเป็นรอยละ 
20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังประเทศ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
667 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แตอยางไรก็ตาม สถานการณ์การทองเท่ียวของไทย ท้ังนี้จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 นั้น สงผลใหจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศลดลงรอยละ 
30.77 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผานมา สงผลใหมูลคาการใชจายของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย
ท่ีเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2563 ลดลงรอยละ 31.53 โดยกรุงเทพฯ 
ยังคงเป็นจังหวัดทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักทองเท่ียวชาวไทย ตามมาดวยภาคเหนือ 
และภาคตะวันตก แตการใชจายสวนใหญของนักทองเท่ียวชาวไทย 3 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพฯ 
ภาคใต และภาคเหนือ ตามลําดับ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2563) แมวิกฤติการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจและสังคม แตสําหรับดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ และเชิงบวก 
โดยผลกระทบเชิงบวกจากวิกฤตโควิด-19 นั้นเกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป 
มีมาตรการจํากัดการเดินทางและมาตรการปิดแหลงทองเท่ียว มีผลทําใหธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว
และระบบนิเวศไดรับการฟื้นฟูเป็นการชั่วคราวจากการปลอยก฿าซเรือนกระจกท่ีมีปริมาณลดลง
ประมาณรอยละ 4-8 รวมถึงการท้ิงขยะ และการปลอยน้ําเสีย แตในขณะเดียวกันสถานแพรระบาด
ของโควิด-19 ยังกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบเชนกัน อาทิ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหนากากอนามัย 
ขยะติดเชื้อ และขยะมูลฝอยของชุมชนนั้นก็กลับเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ-
ดิจิทัล, 2563) ซึ่งจากปัญหาดังกลาวทางภาครัฐไดใหความสําคัญกับการทองเท่ียวท่ีใสใจตอสังคม
และสิ่งแวดลอมโดยสงเสริมใหทุกภาคสวนท้ังผูประกอบการ นักทองเท่ียว รวมถึงชุมชนทองถิ่นเขามา 
รวมกันสงเสริมและชวยกันลดปัญหาท่ีสงผลกับสิ่งแวดลอมใหเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม ไดมีการสงเสริม
การทองเท่ียวท่ีมุงเนนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และอัตลักษณ์-
ทองถิ่น มีการอนุรักษ์สภาพแวดลอม โดยมีการควบคุมผลกระทบ และสรางบรรยากาศของการศึกษา
เรียนรูธรรมชาติแวดลอม พรอมใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม และไดรับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูน
คุณภาพชีวิตแหลงธรรมชาติ รวมท้ังแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยการดูแลรักษา และ
คงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเท่ียว การเพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีมีคุณคาใหแกนักทองเท่ียว 
การพัฒนาจิตสํานึกและความเขาใจของนักทองเท่ียวในการทําคุณประโยชน์ใหแกสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีแหลงทองเท่ียวตั้งอยู อีกท้ังชวยสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน์ตอ
ชุมชนทองถิ่นดวยแนวคิดพื้นฐานของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งการทองเท่ียวเชิงนิเวศสามารถจัดได
หลายรูปแบบ เชน เดินเท่ียวบนเสนทางศึกษาธรรมชาติ การปั่นจักรยาน ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม 
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เป็นตน หากจะกลาวถึงพื้นท่ีท่ีไดรับการขนานนามใหเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ และเป็นแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ีทุกคนนั้นรูจักกันเป็นอยางดี ซึ่งก็คือคุงบางกะเจา  

คุงบางกะเจา ตั้งอยูในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นท่ี
ท้ังหมด 6 ตําบล ไดแก ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบล
บางกอบัว และตําบลบางกะเจา มีเน้ือท่ีประมาณ 11,819 ไร ดวยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นท่ี
ราบดินตะกอนลุมแมน้ํา มีลักษณะพิเศษเป็นคุงน้ําขนาดใหญคลายกระเพาะหมู แผนดินยื่นเขาจรด
กรุงเทพฯ โดยมีแมน้ําเจาพระยาเป็นอาณาเขตกั้น โดยพื้นท่ีคุงบางกะเจาเป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ
ท่ีอยูใกลกรุงเทพฯ มากท่ีสุด ท้ังยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ตามรูปแบบสวนเกษตรดั้งเดิม คณะรัฐมนตรี 
จึงไดมีมติประกาศใหบริเวณคุงบางกะเจานี้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว ในวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 
2520 และไดรับการยกยองใหเป็น The Best Urban Oasis Of Asia จากนิตยสาร Time ในปี พ.ศ. 
2549 (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2564) ดวยสภาพแวดลอมท่ีโดดเดนในหลากหลายมิติ 
ท้ังในดานความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี จึงทําใหพื้นท่ี
บางกะเจาสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสบการณ์
นักทองเท่ียว (tourist experience) และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว (tourist satisfaction) 
ของนักทองเท่ียวชาวไทยตอแหลงทองเท่ียงเชิงนิเวศ กรณีศึกษาคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดมา เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการทองเท่ียว พัฒนารูปแบบ
การทองเท่ียวของคุงบางกะเจาและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอื่นๆ ใหตรงตามความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวตอไป  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นักท่องเที่ยว  
 Song et al. (2014) ไดใหความหมายของ ประสบการณ์นักทองเท่ียว (tourist experience) 
หมายถึง ประสบการณ์ทางการทองเท่ียวท่ีนําไปสูความตองการ ความคาดหวังจากการเยี่ยมชม
สถานท่ีทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ท่ีมีประสบการณ์ทางการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา 
ประทับใจ ทําใหเกิดมีความพึงพอใจท่ีจะกลับมาเยี่ยมชมซ้ําอีกครั้งและสงผลตอความตั้งใจในการ
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ทบทวนสถานท่ีทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียวและมีการบอกตอหรือการแนะนําโดยการแชร์ขอมูล
ทางดานการทองเท่ียวผานขอความ รูปภาพ และวิดีโอใหกับนักทองเท่ียวรายอื่น ๆ ดวยความเต็มใจ 
นอกจากนี้แลว Pine and Gilmore (1998) กลาววา ประสบการณ์ทางการทองเท่ียวนั้น กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์สินคาและบริการในประสบการณ์ทางดานเศรษฐกิจ ประสบการณ์ท่ีเป็นคํานามสามารถ
กําหนดไดวาเป็น “การติดตอกับการสังเกตการณ์ขอเท็จจริงหรือเหตุการณ์” หรือ “เป็นเหตุการณ์
ท่ีทําใหเกิดความประทับใจกับนักทองเท่ียวหรือใครบางคน” ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง “Experience 
Economy” วา การท่ีบริษัทสามารถนําเสนอขายสินคาและบริการจนสรางความประทับใจแก
นักทองเท่ียวและรูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายไป บริษัทตองสรางประสบการณ์ในการใชสินคา
หรือบริการใหเกิดขึ้นกับนักทองเท่ียว โดยการดึงนักทองเท่ียวใหมีสวนรวมในการสรางความทรงจํา
ท่ีดีรวมกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นไดแบงออกเป็น 2 มิติ คือ มิติแรกของประสบการณ์
นั้นสอดคลองกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักทองเท่ียว โดยในดานหนึ่งนั้น คือ การมีสวนรวม
แบบเฉยเมย (passive participation) ซึ่งนักทองเที่ยวไมไดมีสวนรวมมากนักตอกิจกรรมใน
ประสบการณ์นั้น โดยเป็นเพียงผูดูหรือผูฟังในกิจกรรมนั้น ๆ และอีกดานหนึ่ง คือ การมีสวนรวม
อยางกระตือรือรน (active participation) ซึ่งนักทองเท่ียวมีสวนรวมอยางมากในประสบการณ์
ตอกิจกรรมในประสบการณ์นั้น ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์หรือสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง สวนมิติท่ี
สองของประสบการณ์นั้นเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ทางดานสภาพแวดลอม 
โดยนักทองเท่ียวรวมกิจกรรมแบบรวมเป็นหนึ่งกับประสบการณ์นั้น โดยท่ีดานหนึ่งนั้น คือ การท่ี
นักทองเท่ียวซึมซับหรือมีความสนใจในกิจกรรมของประสบการณ์นั้น ๆ (absorption) ในขณะเดียวกัน
อีกดานหนึ่ง คือ นักทองเท่ียวไดดื่มด่ํากับกิจกรรมในประสบการณ์นั้น ( immersion) ซึ่งไมวาจะ
เป็นภาพ เสียง หรือกลิ่นท่ีอยูบริเวณนั้น โดยสามารถแบงประสบการณ์ออกเป็น 4 กลุม ตามขอบเขต
ประสบการณ์ของทั้ง 2 มิติ ไดดังนี้ 

1. ประสบการณ์ดานความบันเทิง (entertainment experience) เป็นกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียว
นั้นไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากนัก แตในความสัมพันธ์ของนักทองเท่ียวกับกิจกรรมนั้น นักทองเท่ียว
จะซึมซับหรือมีความสนใจในกิจกรรมนั้น ๆ เชน การชมกิจกรรมตาง ๆ อาทิ ชมมวยทะเล มวยตับจาก  

2. ประสบการณ์ดานการเรียนรู (education experience) เป็นกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวมักจะ
มีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระตือรือรน โดยซึมซับและมีความสนใจในกิจกรรมของประสบการณ์
นั้น เชน นักทองเท่ียวมาเรียนรูกับศูนย์การเรียนรูของชุมชน ซึ่งเป็นแหลงการเรียนรูดานภูมิปัญญา-
ทองถิ่น อาทิ ทําผามัดยอม ทําธูปหอมสมุนไพร เป็นตน 
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3. ประสบการณ์ดานการหลีกหนี (escapist experience) เป็นการทองเท่ียวท่ีหลีกหนี
ออกจากความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนั้นไดเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมของประสบการณ์นั้นมากขึ้นอยางกระตือรือรน และดื่มด่ํากับประสบการณ์ เชน นักทองเท่ียว
ขี่จักรยานเพื่อชมธรรมชาติในพื้นท่ีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ มาสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชุมชน และหลบหนี
ความวุนวายในกรุงเทพฯ 

4. ประสบการณ์ดานความสุนทรียะ (esthetic experience) นักทองเท่ียวมีสวนรวมใน
กิจกรรมของประสบการณ์นั้นเพียงเล็กนอย แตนักทองเท่ียวนั้นดื่มด่ําและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
หรือสภาพแวดลอมนั้น ๆ เชน นักทองเท่ียวสามารถเขามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย โดย
พิพิธภัณฑ์แหงนี้เป็นท่ีจัดแสดงปลากัดไทยพันธุ์ตาง ๆ ท่ีหาชมไดยาก และยังสามารถรับอากาศ
บริสุทธิ์ไดอยางเต็มที่ 

Anggraeni (2019) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีเสริมสรางความตั้งใจในการกลับไปทองเท่ียวซ้ําของ
การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย: บทบาทของประสบการณ์การทองเท่ียวท่ีนาจดจํา
และความพึงพอใจ พบวา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใน
การกลับไปทองเท่ียวซ้ํา ไดแก ความพึงพอใจและประสบการณ์การทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ประสบการณ์
ท่ีดีและนาจดจําท่ีผูมาเยือนมีตอสถานท่ีทองเท่ียว จะสอดคลองกับปัจจัยความพึงพอใจและกระตุน
ความตั้งใจในการกลับไปทองเท่ียวซ้ํา งานวิจัยนี้ใชแบบจําลองสมการโครงสรางแบบ PLS-SEM 
โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีเคยเดินทางมาเยี่ยมชมจํานวน 124 คน 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจเป็นตัวเชื่อมในความสัมพันธ์ระหวางประสบการณ์การทองเท่ียวท่ีนา
จดจํากับความตั้งใจในการกลับไปทองเท่ียวซ้ํา ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ การสรางประสบการณ์
ของผูมาเยือนในนามของนักทองเท่ียวนั้นเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว
และกระตุนใหผูมาเยือนมีความตั้งใจในการกลับไปทองเท่ียวซ้ํา 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

Tse and Wilton (1998) ไดกลาววา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว (tourist satisfaction) 
เป็นความรูสึกตอบสนองของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการรับรูความแตกตางท่ีเกิดขึ้นระหวางความคาดหวัง
ท่ีตั้งเอาไวกับประสบการณ์ท่ีไดรับท่ีมีตอผลิตภัณฑ์สินคาหรือบริการนั้น การประเมินความพึงพอใจ 
ไดพัฒนามาจากทฤษฎีความความหวัง (expectancy theory) โดย Vroom (1964) ไดอธิบายวา 
ความพึงพอใจนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหวางความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีตั้งไวกับประสบการณ์ท่ี
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ไดรับจากการเดินทาง โดยนักทองเท่ียวจะพิจารณาความพึงพอใจ หากนักทองเท่ียวไดรับประสบการณ์
ตามท่ีคาดหวังไวหรือมากกวาท่ีคาดหวังไว นักทองเท่ียวก็จะเกิดความพึงพอใจตอการทองเท่ียวนั้น 
แตหากไมไดรับประสบการณ์ตามท่ีคาดหวังไวก็จะทําใหนักทองเท่ียวมีความไมพึงพอใจเกิดขึ้นได
ตอการทองเท่ียวครั้งนี้ และ Chen and Tsai (2007) ไดกลาววา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
เป็นความสุขท่ีรูสึกไดจากประสบการณ์ในการเดินทางท่ีเติมเต็มความตองการและความคาดหวัง
ของนักทองเท่ียว ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินใจ หรือการมีความสุขในการเลือกซื้อสินคา
และบริการถือเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญ และเกี่ยวของกับคุณคาทางดานอารมณ์ความรูสึก รวมถึง
ความคุมคาท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมและความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ นักทองเท่ียว 
มีความคาดหวังตอแหลงทองเท่ียวและคุณภาพการบริการจากการรับรูขอมูลผานการประชาสัมพันธ์
การทองเท่ียว เพ่ือนและคนใกลชิด ซึ่งหากสามารถตอบสนองความคาดหวังและความตองการของ
นักทองเท่ียวได จะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม หากไมสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังและความตองการของนักทองเท่ียวได ก็จะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความไมพึงพอใจกับ
การทองเท่ียวครั้งนี้ได 

นิมิต ซุนสั้น และพรชัย ศักดิ์สิริโสภณ (2563) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความรูสึกเชิงอารมณ์ตอ
ประสบการณ์โดยรวมและความพึงพอใจของการทองเท่ียวเกาะในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลระหวางความรูสึกเชิงอารมณ์ตอประสบการณ์โดยรวมและ
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางทองเท่ียวเกาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเก็บขอมูล
จากนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางทองเท่ียวเกาะในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 345 คน แลวจึงวิเคราะห์
ดวยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและโมเดลสมการโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ความสนุก 
ความชื่นชอบ และความหลงใหล มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสบการณ์โดยรวม นอกจากนั้น ประสบการณ์
โดยรวม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวย  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาว สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยได ดังนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ประสบการณ์นักทองเท่ียวดานความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณ์นักทองเท่ียวดานการเรียนรู มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณ์นักทองเท่ียวดานการหลีกหนี มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 4 ประสบการณ์นักทองเท่ียวดานความสุนทรียะ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในพื้นท่ี 

คุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากไมทราบจํานวนและสัดสวนจาก
จํานวนของประชากรท่ีแนนอนได จึงไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) 
โดยระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% สามารถเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ์ได 400 ตัวอยาง โดยเป็นการเก็บขอมูล
ทาง Online ผานเครือขาย Social Media (Facebook) กลุมนักทองเท่ียวท่ีเคยเดินทางไปทองเท่ียว
ท่ีคุงบางกะเจา   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีสามารถกรอกไดดวยตนเอง (self-administered 
questionnaire) โดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม 
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แบงออกเป็น 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรและขอมูลท่ัวไปของ
นักทองเท่ียว สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานพฤติกรรมการทองเท่ียว มีลักษณะเป็น
ปลายปิด (close-ended response question) โดยใชระดับวัดนามบัญญัติ (nominal scale) 
และมาตรวัดอันดับ (ordinal scale) สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทองเท่ียว 
กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตาง ๆ ประสบการณ์นักทองเท่ียว ประกอบดวย ดานความ
บันเทิง ดานการเรียนรู ดานการหลีกหนี และดานความสุนทรียะ ซึ่งไดพัฒนาขอคําถามจากงานวิจัย
ของ Pine and Gilmore (1998) และ Loureiro (2014) สวนความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ซึ่งได
พัฒนาขอคําถามจากงานวิจัยของ Veasna et al. (2013) และ Zabkar et al. (2010) สวนนี้ 
มีลักษณะเป็นปลายปิด (close-ended response question) โดยใชระดับวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (interval scale) เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็น 
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึงระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง สวนท่ี 4 เป็นสวนท่ี
เกี่ยวกับคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลเชิงบวกตอความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียว เพื่อให
เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นคําถามปลายเปิด (open-ended response question) ใหมี
การแสดงความคิดเห็น  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ขอมูลในการศึกษานี้ ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
อาศัยการแจกแจงความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอมูลดานลักษณะของกลุมตัวอยาง และสถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics) อาศัยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรตามสมมติฐาน โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ผลการศึกษา 

 
จากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในพื้นท่ีคุงบางกะเจา จํานวน 

400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเป็นรอยละ 60.50 เพศชาย 
จํานวน 158 คน คิดเป็นรอยละ 39.50 ซึ่งสวนมากมีอายุระหวาง 21-30 ปี จํานวน 159 คน คิดเป็น
รอยละ 39.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 225 คน คิดเป็นรอยละ 56.25 มีการศึกษาอยูในระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 238 คน คิดเป็นรอยละ 59.50 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 117 คน คิดเป็นรอยละ 29.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 139 คน 
คิดเป็นรอยละ 34.75 (ดูตาราง 1) 

 
ตาราง 1  
ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จํานวน 
)คน(  

รอยละ   จํานวน 
)คน(  

รอยละ 

เพศ    สูงกวาปริญญาตรี 104 26.00 
ชาย 158 39.50  รวม 400 100.00 
หญิง 242 60.50  อาชีพ   

รวม 400 100.00  นักเรียน/นักศึกษา 74 18.50 
อายุ     รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  117 29.25 

20 ปีหรือนอยกวา 25 6.25  พนักงาน-บริษัทเอกชน 98 24.50 
21-30 ปี 159 39.75  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 57 14.25 
31-40 ปี 101 25.25  อ่ืน ๆ 54 13.50 
41-50 ปี 72 18.00  รวม 400 100.00 
51 ปีขึ้นไป 43 10.75  รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

รวม 400 100.00  ต่ํากวาหรือเทากับ  
10,000 บาท 

61 15.25 

สถานภาพ    10,001-20,000 บาท 139 34.75 
โสด 225 56.25  20,001-30,000 บาท 81 20.25 
สมรส 151 37.75  30,001-40,000 บาท 62 15.50 
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 24 6.00  40,001-50,000 บาท 26 6.50 

รวม 400 100.00  50,001-60,000 บาท 20 5.00 
ระดับการศึกษา    60,001 บาทข้ึนไป 11 2.75 

ต่ํากวาปริญญาตรี 58 14.50  รวม 400 100.00 
ปริญญาตรี 238 59.50     
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ตาราง 2  
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 จํานวน 
(คน) 

รอยละ   จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เคยเดินทางทองเที่ยว 
คุงบางกะเจา กี่ครั้ง 
(ไมรวมครั้งลาสุด)   

 สวนใหญแลวทานเดินทาง
ทองเที่ยวที่คุงบางกะเจา
ในชวงใด 

  

ไมเคย 159 39.75  วันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์(  37 9.25 
1 ครั้ง 

122 30.50 
 วันหยุดสุดสัปดาห์ 

(เสาร์ -อาทิตย์(  
201 50.25 

2 ครั้ง 
71 17.75 

 วันหยุดนักขัตฤกษ์/
เทศกาล 

156 39.00 

3 ครั้ง 22 5.50  อ่ืน ๆ 6 1.50 
มากกวา 3 ครั้ง 26 6.50  รวม 400 100.00 

รวม 400 100.00     
วัตถุประสงค์ในการทองเที่ยว
ครั้งลาสุด                                                     

  

 พาหนะที่ทานใชในการ
เดินทางไปทองเที่ยวที่คุง
บางกะเจามากท่ีสุด 

  

ทองเที่ยว /พักผอน  285 71.25  รถยนต์สวนตัว 308 77.00 
ทัศนศึกษา /ศึกษาดูงาน  26 6.50  รถโดยสาร 43 10.75 
ธุรกิจ /การงาน  13 3.25  รถเชา 14 3.50 
ถายรูปตามสื่อรีวิว 57 14.25  เรือ 24 6.00 
ปฏิบัติราชการ/
ประชุมสัมมนา 7 1.75 

 อ่ืน ๆ 11 2.75 

อ่ืน ๆ 12 3.00  รวม 400 100.00 
รวม 400 100.00     

โดยสวนใหญทานเดินทางไป
ทองเที่ยวที่คุงบางกะเจากับใคร 
(ตอบเพียงคําตอบเดียว)   

 คาใชจายทั้งหมดในการ
ทองเที่ยวที่คุงบางกะเจา 
(เฉลี่ยตอครั้ง ตอคน ตอวัน) 

  

คนเดียว 30 7.50  ไมเกิน 500 บาท 99 24.75 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 จํานวน 

(คน) 
รอยละ   จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ครอบครัว /ญาติ  157 39.25  501-1,000 บาท 121 30.25 
เพ่ือน /เพ่ือนรวมงาน  199 49.75  1,001-1,500 บาท 136 34.00 
อ่ืน ๆ 14 3.50  1,501-2,000 บาท 27 6.75 

รวม 400 100.00  2,001 บาทข้ึนไป 17 4.25 
    รวม 400 100.00 

 
ตาราง 2 แสดงผลขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีคุงบางกะเจา ของนักทองเท่ียว

ชาวไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นนักทองเท่ียวท่ีไมเคยเดินทางมาเท่ียว จํานวน 159 คน 
คิดเป็นรอยละ 39.75 วัตถุประสงค์ในการทองเท่ียว คือ ทองเท่ียว/พักผอน จํานวน 285 คน คิดเป็น
รอยละ 71.25 โดยสวนใหญนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไปทองเท่ียวท่ีคุงบางกะเจา กับเพื่อน/
เพื่อนรวมงาน จํานวน 199 คน คิดเป็นรอยละ 49.75 นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางทองเท่ียว
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) จํานวน 201 คน คิดเป็นรอยละ 50.25 พาหนะท่ีนักทองเท่ียว
ใชในการเดินทางไปทองเท่ียวท่ีคุงบางกะเจา มากท่ีสุด คือ รถยนต์สวนตัว จํานวน 308 คน คิดเป็น
รอยละ 77.00 และคาใชจายท้ังหมดในการทองเท่ียวท่ีคุงบางกะเจา (เฉลี่ยตอครั้ง/ตอคน/ตอวัน) 
1,001-1,500 บาท จํานวน 136 คน คิดเป็นรอยละ 34.00 

 
ตาราง 3  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์นักท่องเที่ยว 

ประสบการณ์นักทองเท่ียว X  SD 
ดานความบันเทิง (entertainment) 3.83 0.72 
ดานการเรียนรู (education) 3.74 0.75 
ดานการหลีกหนี (escapism) 3.56 0.78 
ดานความสุนทรียะ (esthetics) 3.81 0.69 
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จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นดวย กับประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์
นักทองเท่ียว เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ปัจจัยประสบการณ์นักทองเท่ียวดานความบันเทิง
นั้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.83, SD = 0.72)  

 
ตาราง 4  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว X  SD 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (tourist satisfaction) 3.90 0.73 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

พบวา ปัจจัยความพึงพอใจของนักทองเท่ียวนั้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.90, SD = 0.73)  
 

ตาราง 5  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างประสบการณ์นักท่องเท่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
ประสบการณ์นักทองเท่ียว Correlation Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

ดานความบันเทิง 0.603* 0.000 ระดับปานกลาง 
ดานการเรียนรู 0.625* 0.000 ระดับปานกลาง 
ดานการหลีกหนี 0.452* 0.000 ระดับปานกลาง 
ดานความสุนทรียะ 0.644* 0.000 ระดับปานกลาง 

รวม 0.713* 0.000 ระดับสูง 
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p < .05) 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางประสบการณ์นักทองเท่ียวในภาพรวม

กับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว พบวา ประสบการณ์นักทองเท่ียวในภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
เทากับ 0.713 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานความ
บันเทิง ดานการเรียนรู ดานการหลีกหนี และดานความสุนทรียะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เทากับ 0.603, 
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0.625, 0.452 และ 0.644 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสบการณ์นักทองเท่ียวดาน
สุนทรียะ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมากท่ีสุด คือ 0.644 ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีสะทอน
แนวคิดเรื่องการทองเท่ียวเพื่อความผอนคลาย ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
จึงควรเนนหรือสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางความเพลิดเพลิน เชน โปรแกรมกิจกรรม One Day Trip 
ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการชมความงามในคุงบางกะเจา อาทิ นั่งเรือชมหิ่งหอย ชมวิถีชุมชน 
และดูนก ชมธรรมชาติท่ีอุดมไปดวยพรรณไมนานาชนิดภายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เพื่อเป็นการ
ดึงดูดความสนใจแกนักทองเท่ียว และทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานในการใหบริการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการรวมมือกันชวยอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการรักษาภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของแหลงทองเท่ียวคุงบางกะเจา
ใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป   

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหวางประสบการณ์นักทองเท่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในการเยี่ยมเยือนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาคุงบางกะเจา ซึ่งประกอบดวย 
ปัจจัยประสบการณ์นักทองเท่ียว และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา ปัจจัย
ประสบการณ์นักทองเท่ียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05) ซึ่งสอดคลองกับ Song et al. (2014) ท่ีไดกลาววา นักทองเท่ียวท่ีมี
ประสบการณ์ทางการทองเท่ียวท่ีนาจดจํา ประทับใจ ทําใหเกิดมีความพึงพอใจและจะกลับมา
เย่ียมชมซ้ําอีกคร้ังและสงผลตอความตั้งใจในการทบทวนสถานท่ีทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียวและ
มีการบอกตอหรือการแนะนําโดยการแบงปันขอมูลทางดานการทองเท่ียวผานขอความ รูปภาพ 
และวิดีโอใหกับนักทองเท่ียวรายอื่น ๆ ดวยความเต็มใจ และสอดคลองกับการศึกษาของ Rajan 
(2015) ท่ีพบวา ประสบการณ์ของนักทองเท่ียวและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ์กัน 
ซึ่งประสบการณ์ของนักทองเท่ียวมีผลทางตรงตอความพึงพอใจท่ีนักทองเท่ียวไดรับ และสอดคลอง
กับการศึกษาของ Hosany and Witham (2010) กลาววา ประสบการณ์ของนักทองเท่ียวมีอิทธิพล
เชิงบวกตอความพึงพอใจและสงผลตอการแนะนําบอกตอ โดยประสบการณ์นักทองเท่ียวไดแบงออก 
เป็นดานการเรียนรู ความบันเทิง สุนทรียะภาพ และการหลีกหนีจากชีวิตประจําวัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวางประสบการณ์การทองเท่ียวกับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในการเยี่ยมเยือนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาคุงบางกะเจา ผูวิจัย  
ขอเสนอขอเสนอแนะเพื่อการนําไปเป็นขอมูลในการจัดการดานการวางแผน ดานการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนใน
พื้นท่ีคุงบางกะเจานั้น ควรใหความสําคัญกับประสบการณ์นักทองเท่ียว และความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ประสบการณ์นักทองเท่ียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะดานความสุนทรียะ ดังนั้น จึงควรเนนหรือสงเสริมกิจกรรม
ท่ีสรางความเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและภูมิทัศน์ท่ีเป็นธรรมชาติ เชน กิจกรรมลองเรือหางยาว
ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมสวนปุาทรงคะนอง หมู 1 และหมู 2 ชมสวนปุาบางน้ําผึ้ง เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
สรางความเชื่อมั่นแกนักทองเท่ียว และสรางความประทับใจของนักทองเท่ียวใหมากขึ้น สามารถ
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวซ้ําไดอีกครั้ง ท้ังนี้ชุมชนควรมีการดูแลและพัฒนาสถานท่ีแหลง
ทองเท่ียวใหสวยงาม ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีนําเสนอ ควรคํานึงถึงประโยชน์และความคุมคาท่ีผูบริโภค
จะไดรับ สงเสริมผลิตภัณฑ์แตละตําบลใหมีความโดดเดนอยูในตัวของผลิตภัณฑ์ เพื่อความเป็น
เอกลักษณ์บงบอกถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศูนย์บริการขอมูลการทองเท่ียว และจุด
แวะพัก พรอมหองสุขาท่ีสะอาดไดมาตรฐาน มีคณะกรรมการและมีการตรวจสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นระยะ เพื่อใหไดผลิตภัณฑ์  
ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน จัดใหมีศูนย์กลางการจําหนายคงความเป็นธรรมชาติตลอดไป เพื่อสราง
ความพึงพอใจและดึงดูดใจแกนักทองเท่ียว 

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการพิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเพิ่มเติม เพื่อเป็นการตอยอดองค์ความรูใหม ๆ และนํามาใชใน
การพฒันาการบริหารจัดการในคุงบางกะเจา เชน คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์แหลงทองเท่ียว 
และอาจใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) โดยในสวนของการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหไดผลการวิจัยในเชิงลึก 
ครอบคลุม ขอมูลที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในมิติตาง ๆ มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของ

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร และ (2) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของ
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเป็นผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม ทดสอบเครื่องมือโดยการตรวจคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) และ
คาความเชื่อมั่น สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คา t test และ F Test หรือ ANOVA ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง อายุระหวาง 65-69 ปี 
อยูกับบุตรหลาน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได 10,000-15,000 บาทตอเดือน ปัจจัยท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล รองลงมาคือ ดานกระบวนการ และดานบุคลากร ตามลําดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุตางกัน พิจารณาถงึปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
ดานผลิตภัณฑ์ และการสงเสริมทางการตลาดแตกตางกนั และสถานภาพครอบครัวตางกัน พิจารณาถึง
ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวดานผลิตภัณฑ์ ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล และดานบุคลากร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจ, ผูสูงอายุ  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were (1) to study the level of factors affecting 
travel decision of the elderly in Bangkok. and (2) to compare the factors affecting 
the travel decision of the elderly in Bangkok. The sample was the elderly 400 people 
living in Bangkok. The tool used was a questionnaire. Test the tool by checking the 
content integrity (IOC) and confidence values. Statistics used in data analysis It consists 
of percentage, mean, standard deviation. Values for t test and F Test or ANOVA 
The results showed that most of them were female, aged 65-69 years, living with 
their children. Bachelor’s degree education, income 10,000-15,000 baht per month. 
Factors affecting travel decisions of the elderly in Bangkok. Overall, it is at a high 
level. When considering each aspect, it was found that the location/location aspect 
was followed by the process aspect, and personnel, respectively. The hypothesis 
testing results revealed that different ages took into account the factors affecting 
the product travel decision and different marketing promotions and different family 
status consider factors affecting product travel decisions. Location and different 
personnel statistically significant at the level .05  

 
Keywords: Deciding Factor, the Elderly   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สังคมโลกปัจจุบัน ถือเป็นสังคมโลกในยุคทันสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย และ

ถือเป็นจุดเปล่ียนของสังคมโลกหลายประเด็น เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมในดานตาง ๆ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจึงกอใหเกิดการปรับตัวในการใชชีวิต 
ใหมีความสุข ซึ่งปัจจัยสําคัญของคนในปัจจุบันท่ีเลือกสรางความสุข คือ การทองเท่ียว บริษัททองเท่ียว 
Expedia ไดสํารวจความเห็นของคน 500 คน เมื่อปี ค.ศ. 2012 พบวา พวกเขาเริ่มรูสึกผอนคลายขึ้น
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หลังจากไปทองเท่ียวไดเพียง 1 หรือ 2 วัน และผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ 
ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี ค.ศ. 2002 พบวา แคการมีความคาดหวังและวางแผนเดินทางก็ชวย
สรางความรูสึกเชิงบวกและทําใหบุคคลนั้น มีความสุขขึ้น ชวยสงเสริมสุขภาพสมองใหมีความวองไว
ปราดเปรียวไปตลอดชีวิต (บีบีซีไทย, 2564) จากการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกดังกลาวทําให
การทองเท่ียวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน ซึ่งมีแนวโนมวา
กลุมสําคัญทางการทองเท่ียวในปัจจุบันและอนาคต คือ กลุมผูสูงอายุหรือผูท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
โดยพบวาในท่ัวโลกและในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีจนกลายเป็นสังคมของผูสูงอายุ (สํานักงาน-
สถิติแหงชาติ, 2560) หรือเรียกวารูปแบบ Aged Society คาดการณ์วาอีก 20 ปีขางหนา หรือปี 
พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุ 20 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ลานคน การท่ีผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นนี้อาจจะมาจาก
วิทยาการทางการแพทย์มีความกาวหนา (บุญชวย คายาดี, 2564) และดวยอายุท่ีมากขึ้นสงผลตอ
สภาพรางกายท่ีเสื่อมโทรม อารมณ์ และทางจิตใจท่ีออนไหว จึงเป็นสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ี
ทําใหผูสูงอายุมีความตองการท่ีจะเดินทางทองเท่ียวเพื่อชวยเยียวยาปัญหาสุขภาพและผอนคลาย 
ไดสัมผัสความสวยงามของแหลงทองเท่ียว (ปรารถนา ศิริเบ็ญนรัต , 2553) ธุรกิจท่ีเกี่ยวของจึงไม
ควรมองขามกลุมผูสูงวัยดังกลาวท่ีมีศักยภาพดานการใชจาย และมีความพรอมท่ีจะเดินทางทองเท่ียว 
โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร นับวาเป็นผูท่ีมีรายไดสูงกวาผูสูงอายุในภูมิภาคอื่น
ประมาณสองเทาหรือมากกวา (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 2563) ดังนั้น ธุรกิจดานการ
ทองเท่ียวตาง ๆ ควรใหความสําคัญตอปัจจัยซึ่งอาจจะมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของ
ผูสูงอายุท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวและบริการ 7P’s ซึ่งจะชวยใหธุรกิจมี
ความเขาใจถึงการตัดสินใจของผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของ
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหธุรกิจท่ีเกี่ยวของดานการทองเท่ียวสามารถนําขอมูลจากจาก
วิจัยไปใชใหเกิดประโยชน์ตอธุรกิจและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูสูงอายุไดเป็นอยางดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
 
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/135676670200800406
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์ 
 

ปัจจัยการตัดสินใจ หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจาก 7P’s ไดแก  
 ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สินคาและบริการการทองเท่ียว ท่ีมีความสวยงาม และมี
เอกลักษณ์ในแหลงทองเท่ียวและเป็นสามารถนําเสนอใหสอดคลองกับกลุมนักทองเที่ยว  
 ราคา (price) หมายถึง ความเหมาะสมของราคาสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ีนักทองเท่ียว
จะไดรับจากการซื้อและใชบริการ 
 ชองทางการจัดจําหนาย (place) หมายถึง สถานท่ีในการจัดจําหนายหรือชองทางในการ
จัดจําหนาย มีความสะดวกในการเดินทางและเขาถึงงาย และมีความปลอดภัย  
 การสงเสริมการขาย (promotion) หมายถึง การโฆษณา (advertising) การสงเสริมการขาย 
(sales promotion) การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) การใหขาวและประชาสัมพันธ์ 
(publicity and public relations) และการตลาดทางตรง (direct marketing) สําหรับสงเสริม
การทองเท่ียว  
 บุคลากร (people) หมายถึง ผูใหบริการแกนักทองเท่ียว ซึ่งจะตองมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ
ด ีมีความเชี่ยวชาญ และทักษะในดานตาง ๆ เชน การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีในการบริการ 
เป็นตน 
 กระบวนการ (process) หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการใหการบริการตั้งแตกอน 
ระหวาง และหลังการใหบริการแกนักทองเท่ียว เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  
ในการใหบริการ 
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 สภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ท่ีนักทองเท่ียวมาใชบริการไดสัมผัส เชน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ของสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม 
รานอาหาร เป็นตน 

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท้ังชายและหญิง ท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีพื้นท่ีในการศึกษา คือ กรุงเทพมหานคร ประชากร คือผูสูงอายุท่ีอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป จํานวน 1,020,917 คน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา-
ผูสูงอายุไทย, 2564) เนื้อหาการวิจัย ประกอบดวย ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
ของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
ของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน -เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564 รวม 5 เดือน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
โดยอางอิงจากทฤษฎี องค์ประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ์ (product) สินคาและบริการการทองเท่ียว ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์
ในแหลงทองเท่ียวและเป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงท่ีเสนอใหแกนักทองเท่ียว ซึ่งสินคาและบริการตาง ๆ นั้น 
จะตองสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวแตละกลุมได สามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวจะไดรับผลประโยชน์และคุณคาจากสินคาหรือบริการนั้นอยาง
เต็มท่ี (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)  

2. ดานราคา (price) เป็นจํานวนเงินท่ีนักทองเท่ียวจะตองจายเพื่อใหไดรับสินคาและบริการ
ตามความตองการของแตละบุคคล ซึ่งจะตองเกิดความคุมคากับจํานวนเงินท่ีจายไป ท้ังความคุมคา
จากเงินและความคุมคาเวลาดวย (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2550) 
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3. ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล (place) ในการสงมอบบริการ ตองคํานึงถึงปัจจัยดานสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสม และความสะดวกรวดเร็วจากการไดรับบริการท้ังโดยตรงหรือผานตัวแทนจําหนาย รวมถึง
ความสามารถในการเขาถึงสถานท่ีบริการดวย หากประสิทธิภาพการเขาถึงดีเยี่ยมแลว จะทําให 
แตละฝุายจะไดรับประโยชน์ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2554) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสราง
แรงจูงใจ (motivation) ความคิด (thinking) ความรูสึก (feeling) ความตองการ (need) และ
ความพึงพอใจ (satisfaction) ในสินคาและบริการ สิ่งเหลานี้สามารถทําใหเกิดความตองการหรือ
เพื่อเตือนความทรงจํา (remind) ในสินคาและบริการ การสงเสริมการตลาดนี้จะมีอิทธิพลตอความรูสึก 
(feeling) ความเชื่อ (belief) และพฤติกรรม (behavior) (ชญานิน ขนอม, 2560) การใชเครื่องมือ
อยางเหมาะสมกับกลุมนักทองเท่ียวจะชวยใหไดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

5. ดานบุคลากร (people) บุคลากรในการใหบริการเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการเชื่อมโยง 
ตัวสินคาและบริการใหเขากับความตองการของนักทองเท่ียวแตละกลุม บุคลากรจึงมีความจําเป็น
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาตนเองท้ังเกี่ยวกับงานและดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความ
เช่ือมั่นแกผูใชบริการ 

6. ดานกระบวนการ (process) เป็นการวางแผนขั้นตอนในการทํางานดานการใหบริการ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตองคํานึงถึงความถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ตั้งแตกระบวนการ
กอนใหบริการ ระหวางการใหบริการ และหลังการใหบริการ ทุกชวงเวลาบริการจะสามารถสราง
ประสบการณ์ ความรูสึกใหกับนักทองเท่ียวได  

7. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical evidence) เป็นลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคา
สามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดดวยการนําเสนอและภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานบริการ เชน อาคารสถานท่ี
ตกแตงสวยงาม การจัดแสงสีเสียงท่ีเหมาะสม ความสะอาดของสถานบริการ กลิ่น อุณหภูมิ ความไมแออัด
ของกลุมคน และความแปลกใหมของสภาพทางกายภาพท่ีแตกตางไปจากผูใหบริการรายอื่น (ฉลองศร ี
พิมลสมพงษ์, 2550) 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ

ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาด

ท่องเที่ยว (7P’s) 

1. ดานผลิตภัณฑ์ (product) 

2. ดานราคา (price) 

3. ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล (place) 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) 

5. ดานบุคลากร (people) 

6. ดานกระบวนการ (process) 

7. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical evidence) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีตัวแปรท่ีเกี่ยวของสามารถนํามาพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ไดดังนี้ 

 
   ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน

ตางกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว แตกตางกัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1,020,917 คน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย , 2564) กําหนดกลุมตัวอยาง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพครอบครัว       

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดตอเดือน 
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โดยใชสูตร Taro Yamane (อางถึงใน ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2557) คาความคลาดเคลื่อน ท่ี .05 และได
ขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน 
 2. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
แบงออกเป็น 3 สวน ประกอบดวย (1) ปัจจัยสวนบุคคล (2) ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร และ (3) ขอเสนอแนะ หลังจากนั้น ทําการทดสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) กับผูเชี่ยวชาญ 3 คน และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยางท่ี
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 จากนั้นนําไปเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด โดยเป็นการเก็บขอมูลออนไลน์ (online) จํานวน 200 ชุด 
และการเก็บขอมูลในพื้นท่ี ออฟไลน์ (offline) จํานวน 200 ชุด  

3. วิเคราะห์ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แบบสอบถามรูปแบบตรวจสอบรายการ โดย
หาคาความถี่ แลวสรุปออกมาเป็นคารอยละ แบบมาตราสวนประมาณคาใชวิธีหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางดวย t Test และ F Test หรือ ANOVA โดยใชเกณฑ์
คาเฉลี่ยการแปลผล คือ (4.21-5.00 = มากท่ีสุด, 3.41-4.20 = มาก, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 1.81-2.60 
= นอย, 1.00-1.80 = นอยท่ีสุด) 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ปัจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 55.8 
อายุระหวาง 65-69 ปี คิดเป็นรอยละ 42.8 อาศัยอยูกับบุตรหลาน คิดเป็นรอยละ 69.0 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 63.3 และมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท    

2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร (ดูตาราง 
1-8) 
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ตาราง 1  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ 

ประเด็นการตัดสินใจ X  SD ระดับของปัจจัย 
1. ดานผลิตภัณฑ์ 4.38 0.51 มากท่ีสุด 

1.1 สถานท่ีทองเที่ยวมีความนาสนใจและ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ 4.31 0.71 มากท่ีสุด 

1.2 สถานท่ีทองเที่ยวมีชื่อเสียง 4.26 0.82 มากท่ีสุด 
1.3 ที่พักแรม เชน โรงแรม รีสอร์ท มีความ

สะดวกสบายและมีมาตรฐาน 4.51 0.60 มากท่ีสุด 
1.4 ท่ีพักแรม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

ของทองถิ่น 4.26 0.76 มากท่ีสุด 
1.5 รานอาหารมีความหลากหลาย มีคุณภาพ 

และปลอดภัย 4.55 0.57 มากท่ีสุด 
1.6 อาหารและเครื่องดื่ม มีเอกลักษณ์สอดคลองกับ

ความเป็นทองถิ่น 4.27 0.72 มากท่ีสุด 
1.7 การเดินทางและยานพาหนะ มีความสะดวก 

สบาย และปลอดภัย 4.53 0.58 มากท่ีสุด 
1.8 กิจกรรมการทองเท่ียว มีความเหมาะสม 

และปลอดภัย  4.50 0.62 มากท่ีสุด 
1.9 รานขายของท่ีระลึก/ของฝาก มีสินคา 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น 4.24 0.71 มากท่ีสุด 
 
จากตาราง 1 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (X = 4.38, SD = 0.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา รานอาหารมีความหลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย อยูในระดับมากท่ีสุด  
(X = 4.55, SD = 0.57) รองลงมาคือ การเดินทางและยานพาหนะ มีความสะดวกสบายและปลอดภัย 
อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, SD = 0.58) และท่ีพักแรม เชน โรงแรม รีสอร์ท มีความสะดวกสบาย
และมีมาตรฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, SD = 0.60) ตามลําดับ  
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ตาราง 2  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านราคา 

ประเด็นการตัดสินใจ X  SD ระดับของปัจจัย 
2. ดานราคา 4.26 0.68 มากท่ีสุด 

2.1 ความเหมาะสมของราคาคาเขาชมสถานท่ี
ทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ 4.28 0.73 มากท่ีสุด 

2.2 ความเหมาะสมของราคาของที่พักแรม 
สอดคลองตามมาตรฐาน 4.33 0.74 มากท่ีสุด 

2.3 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ 
อาหารและเครื่องดื่ม 4.29 0.71 มากท่ีสุด 

2.4 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ 
สินคาและบริการ 4.23 0.76 มากท่ีสุด 

2.5 ความหลากหลายของราคาคาเขาชม 
สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม  4.20 0.77 มาก 

 
จากตาราง 2 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานราคา โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.26, SD = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา ความเหมาะสมของราคาของท่ีพักแรม สอดคลองตามมาตรฐาน อยูในระดับมาก ท่ีสุด  
(X = 4.33, SD = 0.74) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.29, SD = 0.71) และความเหมาะสมของราคาคาเขาสถานท่ีทองเท่ียว
สําหรับผูสูงอายุ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.28, SD = 0.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 3  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านสถานท่ีตั้ง/ท าเล 

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
3. ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล 4.14 0.63 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาถึง หรือการเดินทางไปยัง 
สถานท่ีทองเท่ียว 4.27 0.69 มากท่ีสุด 

3.2 สถานท่ีตั้งของท่ีพักแรมมีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพย์สิน 4.45 0.64 มากท่ีสุด 

3.3 ความเพียงพอของที่จอดรถในสถานท่ีทองเท่ียว  
ท่ีพักแรม รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก 4.07 0.78 มาก 

3.4 ระยะทางของการเดินทางไปในแตละที่มีความเช่ือมโยง
กัน เชน ท่ีพักแรม รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว เป็นตน 4.05 0.80 มาก 

3.5 ความสะดวกในการจองการบริการตาง ๆ ไดเอง
ลวงหนา เชน ที่พักแรม รานอาหาร ตั๋วเครื่องบิน  
เป็นตน  4.02 0.90 มาก 

3.6 ความสามารถในการจองการบริการตาง ๆ เชน  
ท่ีพักแรม รานอาหาร ตั๋วเครื่องบิน โดยใชบริการ 
จากบริษัทนําเท่ียวหรือตัวแทนจําหนาย 4.00 0.91 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานสถานท่ีตั้งทําเล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 4.14, SD = 0.63) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา สถานท่ีตั้งของท่ีพักแรมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย์สิน อยูในระดับ 
มากท่ีสุด ( X = 4.45, SD = 0.64) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเขาถึงหรือการเดินทางไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียว อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.27, SD = 0.69) และความเพียงพอของท่ีจอดรถ 
ในสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก อยูในระดับมาก ( X = 4.07, 
SD = 0.78) ตามลําดับ 
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ตาราง 4  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.14 0.72 ปานกลาง 

4.1 สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทาง
ขนสงตาง ๆ มีการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีเป็นท่ีรูจักมา
เป็นพรีเซนเตอร์ 3.18 0.82 ปานกลาง 

4.2 การโฆษณาผาน Line Facebook รวมถึงสื่อสังคม-
ออนไลน์อื่น ๆ 3.05 0.92 ปานกลาง 

4.3 การเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน แผนพับ โบรชัวร์  
นิตยสาร เป็นตน 3.03 0.84 ปานกลาง 

4.4 สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทาง
ขนสงตาง ๆ มีการสงเสริมการขายตามฤดูกาลทองเท่ียว 
หรือเทศกาลตาง ๆ 3.26 0.89 ปานกลาง 

4.5 สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทาง
ขนสงตาง ๆ มีบริการ Wi-Fi ฟร ี 3.25 0.98 ปานกลาง 

4.6 นโยบายสงเสริมใหมีการเดินทางทองเท่ียวจากภาครัฐ 3.10 0.94 ปานกลาง 
  

จากตาราง 4 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-
มหานคร ดานการสงเสริมทางการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (X = 3.14, SD = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทางขนสงตาง ๆ 
มีการสงเสริมการขายตามฤดูกาลทองเท่ียว หรือเทศกาลตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26, 
SD = 0.89) รองลงมาคือ สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทางขนสงตาง ๆ  
มีบริการ Wi-Fi ฟรี อยูในระดับปานกลาง (X = 3.25, SD = 0.98) และสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม 
รานอาหาร และการเดินทางขนสงตาง ๆ มีการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีเป็นท่ีรูจักมาเป็นพรีเซนเตอร์ 
อยูในระดับปานกลาง (X = 3.18, SD = 0.82) ตามลําดับ 
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ตาราง 5  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร 

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
5. ดานบุคลากร 4.05 0.67 มาก 

5.1 เจาหนาท่ี/พนักงานเกี่ยวกับการจองบริการตาง ๆ 
กอนการเดินทาง  3.88 0.79 มาก 

5.2 เจาหนาท่ี/พนักงานใหบริการและอํานวยความสะดวก
ระหวางการเดินทาง  3.97 0.80 มาก 

5.3 เจาหนาท่ี/พนักงานใหบริการและอํานวยความสะดวก
ในสถานท่ีทองเที่ยว  4.01 0.80 มาก 

5.4 พนักงานใหบริการและอํานวยความสะดวกใน 
ท่ีพักแรม 4.09 0.77 มาก 

5.5 พนักงานใหบริการและอํานวยความสะดวก 
ในรานอาหารและเครื่องดื่ม 4.06 0.75 มาก 

5.6 ความรู ความเช่ียวชาญของมัคคุเทศก์ในการ 
นําชมแหลงทองเที่ยว  4.11 0.76 มาก 

5.7 บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ ในการใหบริการและ 
อํานวยความสะดวก 4.14 0.74 มาก 

5.8 ความมีสุขอนามัยและความปลอดภัยของ 
เจาหนาท่ี/พนักงานใหบริการ 4.16 0.75 มาก 

  
จากตาราง 5 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.05, SD = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ พบวา ความมีสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจาหนาท่ี/พนักงานใหบริการ อยูในระดับมาก 
(X = 4.16, SD = 0.75) รองลงมาคือ บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ ในการใหบริการและอํานวยความ-
สะดวก อยูในระดับมาก ( X = 4.14, SD = 0.74) และความรู ความเชี่ยวชาญของมัคคุเทศก์ 
ในการนําชมแหลงทองเท่ียว อยูในระดับมาก (X = 4.11, SD = 0.76) ตามลําดับ 
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ตาราง 6  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
6. ดานกระบวนการ 4.08 0.67 มาก 

6.1 มีการวางแผนและเตรียมการดีสําหรับการบริการ 
และการทองเท่ียว 4.11 0.79 มาก 

6.2 ความรวดเร็ว ความถูกตอง และครบถวนของ 
การใหบริการตาง ๆ  4.26 0.71 มากท่ีสุด 

6.3 ความเหมาะสมของการจัดพื้นท่ีใหบริการทองเที่ยว 
แบบมีการเวนระยะหาง 4.31 0.71 มากท่ีสุด 

6.4 ระหวางการใหบริการมีความเอาใจใส การบริการท่ีดี 
(service mind) 4.39 0.69 มากท่ีสุด 

6.5 เจาหนาท่ี/พนักงานสะทอนความเป็นภาพลักษณ์ 
ของธุรกิจหรือองค์กรใหบริการของตนเอง 3.96 0.93 มาก 

6.6 เจาหนาท่ี/พนักงาน มีกิริยา สุภาพ ออนโยน 
ในการใหบริการ 4.29 0.70 มากท่ีสุด 

6.7 ความเชื่อมโยงและตอเนื่องของการใหบริการแตละจุด 3.98 0.85 มาก 
6.8 การนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาใช 

ในการใหบริการ 3.91 0.94 มาก 
6.9 มีการรับฟังขอรองเรียน เสนอแนะจาก 

ลูกคา/นักทองเท่ียว 3.80 1.10 มาก 
6.10 มีการปรับปรุงการบริการ ใหบริการอยางตอเนื่อง 3.80 1.10 มาก 

 
จากตาราง 6 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานกระบวนการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.08, SD = 0.67) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา ระหวางการใหบริการมีความเอาใจใส การบริการท่ีดี (service mind) อยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.39, SD = 0.69) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการจัดพื้นท่ีใหบริการ
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ทองเท่ียวแบบมีการเวนระยะหาง อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.31, SD = 0.71) และพนักงาน
ใหบริการ มีกิริยาสุภาพ ออนโยนในการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.29, SD = 0.70) 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 7  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
7. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 4.38 0.55 มากท่ีสุด 

7.1 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ของสถานท่ีทองเท่ียว 4.32 0.68 มากท่ีสุด 

7.2 ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
โดยรอบของท่ีพักแรม 4.40 0.63 มากท่ีสุด 

7.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและการตกแตง
รานอาหาร 4.31 0.69 มากท่ีสุด 

7.4 ความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัย เชน  
กลองวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

7.5 สถานท่ีทองเที่ยว ท่ีพักแรม รานอาหารและการเดินทาง 
มีการจํากัดจํานวนของนักทองเที่ยว เพื่อลดความแออัด 4.47 0.59 มากท่ีสุด 

7.6 ความสะดวกสบายของสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ 
เชน หองน้ํา เป็นตน 4.27 0.84 มากท่ีสุด 

  
จากตาราง 7 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.38, SD = 
0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัย เชน กลองวงจรปิด
พนักงานรักษาความปลอดภัย อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50, SD = 0.58) รองลงมาคือ สถานท่ี
ทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหารและการเดินทาง มีการจํากัดจํานวนของนักทองเท่ียว เพื่อลดความ
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แออัด อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.47, SD = 0.59) และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศโดยรอบของที่พักแรม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.40, SD = 0.63) ตามลําดับ 
 
ตาราง 8  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลรวมท้ัง 7P’s  

ประเด็นการตัดสินใจ 
X  SD ระดับของ

ปัจจัย 
1. ดานผลิตภัณฑ์   4.38 0.51 มากท่ีสุด 
2. ดานราคา 4.26 0.68 มากท่ีสุด 
3. ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล 4.14 0.63 มาก 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด  3.14 0.72 ปานกลาง 
5. ดานบุคลากร 4.05 0.67 มาก 
6. ดานกระบวนการ 4.08 0.67 มาก 
7. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 4.38 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.06 0.41 มาก 
  
จากตาราง 8 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพ-

มหานคร โดยภาพรวม ท้ัง 7 ดาน พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุ
ในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.06, SD = 0.41) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดาน พบวา ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล อยูในระดับมาก ( X = 4.14, SD = 0.63) รองลงมาคือ 
ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก ( X = 4.08, SD = 0.67) และดานบุคลากร อยูในระดับมาก  
(X = 4.05, SD = 0.67) ตามลําดับ 

3. ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานและคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของปัจจัย  
สวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร พบวา  
 3.1 อายุตางกัน พิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวดานผลิตภัณฑ์ 
และการสงเสริมทางการตลาดแตกตางกัน กลาวคือ ผูสูงวัยท่ีมีอายุ 60-64 ปี มีการพิจารณาดาน
ผลิตภัณฑ์ มากกวาอายุ 75 ปีขึ้นไป และอายุ 60-64 ปี พิจารณาดานการสงเสริมการตลาด มากกวา 
อายุ 65 ปี และอายุ 65-69 ปี พิจารณามากกวา อายุ 75 ปี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.2 สถานภาพครอบครัวตางกัน พิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
ดานผลิตภัณฑ์ ดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล และดานบุคลากรแตกตางกัน กลาวคือ ผูสูงอายุท่ีอยูแบบสามี-
ภรรยา พิจารณาดานผลิตภัณฑ์ ดานบุคลากร มากกวาผูสูงอายุท่ีอยูกับบุตรหลาน และผูสูงอายุท่ี
อยูแบบสามี-ภรรยา พิจารณาดานสถานท่ีตั้ง/ทําเล มากกวาผูสูงอายุท่ีอยูกับบุตรหลานและ 
กลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 
 1. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดาน
ผลิตภัณฑ์ พบวา รานอาหารมีความหลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย การเดินทางและยานพาหนะ
มีความสะดวกสบายและปลอดภัย และท่ีพักแรมมีความสะดวกสบายและมีมาตรฐาน กลาวคือ 
เมื่อบุคคลเริ่มเขาสูผูสูงวัย การใสใจเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากผูสูงอายุตองการพลังงาน
และสารอาหารเฉพาะเพื่อเสริมสรางสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จะตองมีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อชวยปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
ตลอดจนทําใหผูสูงอายุสามารถเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองไดอยางปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศาสน์ สุขประเสริฐ (2558) ศึกษาเรื่อง มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 
ในท่ีพักอาศัย และสถานท่ีสาธารณะ พบวา ความตองการไดรับมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต อยูในระดับมาก ดังนั้น การจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกผูสูงอายุเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เพราะผูสูงอายุควรจะไดรับสิทธิในการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น  
 2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดาน
ราคา พบวา ความเหมาะสมของราคาท่ีพักแรม สอดคลองตามมาตรฐานราคากับคุณภาพของ
อาหารและเครื่องดื่ม ราคาคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวสําหรับผูสูงอายุ กลาวคือ ผูสูงอายุในปัจจุบัน
นับไดวา เป็นกลุมท่ีมีอํานาจในการใชจาย เนื่องจากการเก็บสะสมจากการทํางานเกือบตลอดชีวิต
หรือจากการเกษียณ ทําใหการพิจารณาการใชจายจึงเป็นสิ่งสําคัญ คํานึงถึงคุณภาพกับสิ่งท่ีไดรับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรนพ เรืองกลัปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผูสูงอายุ 
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ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปัจจัยดานราคาจะตองมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินคา  
ซึ่งจะกอใหเกิดความพึงพอใจตอการเลือกซื้อสิ่งตาง ๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร ดาน
สถานท่ีตั้ง/ทําเล พบวา สถานท่ีตั้งของท่ีพักแรม มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย์สิน ความสะดวก
ในการเขาถึงหรือการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียว ความเพียงพอของท่ีจอดรถในสถานท่ีตาง ๆ 
กลาวคือ การเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุมักใหความสําคัญกับความสะดวกในการเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว จะชวยลดความเมื่อยลาของผูสูงอายุได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรทวิท ศิลานอย  
(2562) ศึกษาเรื่อง ความตองการดานสิ่งอํานวยความสะดวกของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว
ในพระบรมธาตุนาดูน สําหรับการทองเท่ียวเพื่อคนท้ังมวล พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีความตองการ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเท่ียว และสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้นไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปูายและสัญลักษณ์ ทางลาด ทางเชื่อมอาคาร ทางขามถนน 
และท่ีจอดรถ 
 4. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร ดาน
การสงเสริมทางการตลาด พบวา สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทางขนสง
ตาง ๆ มีการสงเสริมการขายตามฤดูกาลทองเท่ียว หรือเทศกาลตาง ๆ มีบริการ Wi-Fi ฟรี และมี
การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีเป็นท่ีรูจัก กลาวคือ ปัจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับผูสูงอายุอยางมาก 
ชวยใหผูสูงอายุไดพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทําใหการเขาถึงโฆษณาการทองเท่ียวไดอยางสะดวก 
การจัดใหมีจุดบริการ Wi-Fi จะชวยใหเกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนระหวางกลุมผูสูงอายุไดเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาคีรา ราชเวียง (2560) ศึกษาเรื่อง การโฆษณาออนไลน์ดานการทองเท่ียว
เพื่อกลุมผูสูงอายุ พบวา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดรูปแบบของการติดตอสื่อสาร
แบบใหมในปัจจุบัน วัยหลังเกษียณอายุเป็นชวงวัยท่ีมีเวลา มีความตองการในการพักผอน มีอํานาจ
ในการซื้อ การทองเท่ียวถือวาเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีทําใหเกิดความผอนคลายและปัจจุบัน ปริมาณ
การใชเครือขายออนไลน์ของกลุมผูสูงอายุมีมากขึ้น โดยธุรกิจทองเท่ียวจะตองออกแบบสื่อโฆษณา
ท่ีมีการใชรูปแบบของตัวอักษร สี รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม สงผลให
ผูสูงอายุสามารถเลือกติดตามขอมูลขาวสารไดสะดวก 
 5. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดาน
บุคลากร พบวา ความมีสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจาหนาท่ี/พนักงานใหบริการ บุคลิกภาพ
ของมัคคุเทศก์ในการใหบริการ และความรู ความเชี่ยวชาญของมัคคุเทศก์ในการนําชม  กลาวคือ 
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ผูสูงอายุมีความตองการบริการเฉพาะท่ี แตกตางจากนักทองเท่ียวกลุมอื่น โดยเฉพาะดานความปลอดภัย
จากการบริการท่ีจะไมสงผลเสียตอสุขภาพ และความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จริยา ตันติวราชัย และอนุชิต จันทรโรทัย (2560) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว บุคลากรตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน 
อดทน มีความซื่อสัตย์ รวมถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีสุขภาพท่ีดีแข็งแรง และพรอมจะอํานวยความ
สะดวกตอลูกคาทุกกลุม  
 6. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดาน
กระบวนการ พบวา การใหบริการมีความเอาใจใสท่ีดี (service mind) ความเหมาะสมของการจัด
พื้นท่ีใหบริการทองเท่ียว เวนระยะหาง และพนักงานมีกิริยาสุภาพ ออนโยน กลาวคือ ผูสูงอายุอยู
ในชวงวัยท่ีตองไดรับการดูแลอยางเอื้ออาทร สามารถใชบริการไดงาย มีผูใหบริการคอยชวยเหลือ
ระหวางการรับบริการ หากไมสามารถทําดวยตนเองได เพราะผูสูงอายุชวยเหลือตนเองไดนอยลง 
ถาเทียบกับวัยทํางาน เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญญา นาคปฐม และระชานนท์ ทวีผล  
(2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการทองเท่ียวสําหรับกลุมนักทองเท่ียวผูสูงอายุ 
พบวา ผูสูงอายุไมสามารถชวยเหลือตัวเองได จึงเกิดความตองการรูปแบบการบริการท่ีอํานวย
ความสะดวกสบายและเสริมสรางความสุขในชีวิตประจําวัน เชน การบริการสงเสริมและรักษาฟื้นฟู
สุขภาพ การบริการทองเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการ 
 7. ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัย เชน กลองวงจรปิด 
พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร และการเดินทาง มีการจํากัด
จํานวนนักทองเท่ียวเพื่อลดความแออัด และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมโดยรอบของท่ีพักแรม 
กลาวคือ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชบริการของผูสูงอายุเป็นเรื่องสําคัญ อากาศตองปลอดโปรง 
เพื่อความผอนคลายอยางเต็มท่ี และเอื้อตอการทํากิจกรรมผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
แสงสรรค์ ภูมิสถาน และจิรนันท์ นิสัยหาญ (2563) ศึกษาเรื่อง การรับรูความแออัดและปัจจัยท่ี
สงผลตอการรับรูความแออัดของนักทองเท่ียว บริเวณแหลงทองเท่ียวประเภทชายหาดในพื้นท่ีอุทยาน 
แหงชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ พบวา นักทองเท่ียวกลุมเล็ก ขนาด 1-4 คน ซึ่งสวนใหญจะเป็น
นักทองเท่ียวชาวตางชาติที่นิยมการเดินทางแบบสวนตัว (group private) จะรับรูถึงความแออัดได
มากกวานักทองเท่ียวในรูปแบบอื่น ๆ และสอดคลองกับขั้นความตองการ ขั้นท่ี 2 ความตองการ
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ความมั่นคงและปลอดภัย ไมวาจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางมายังแหลงนันทนาการ 
ความปลอดภัยในการเดินทางทองเท่ียว คาใชจายมีความเหมาะสมและคุมคา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรปรับปรุงเสนทางการเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวก ปลอดภัย ท้ังสภาพ
ของถนน ความสวางของไฟสองสวางบนถนน ปูายบอกทาง และควรจัดใหเสนทางมีความเชื่อมโยง
ถึงกันระหวางแหลงทองเท่ียวแตละแหง  
 2. ควรกําหนดอัตราคาบริการสําหรับผูสูงอายุใหมีความชัดเจน เหมาะสมในแตละสถานท่ี
ทองเท่ียวหรือสถานประกอบการตาง ๆ และควรมีมาตรฐานเดียวกันในแตละแหง 

3. ผูประกอบการ สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักแรม รานอาหาร ควรมีการติดตั้งจุดบริการ Wi-Fi 
ใหครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการ เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพ การสื่อสาร ถายทอดความรูสึก ประสบการณ์
ระหวางการทองเท่ียวภายในกลุมผูสูงอายุและกลุมอื่น   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาความตองการหรือปัจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของกลุมผูสูงอายุกับธุรกิจการ
ทองเท่ียวเฉพาะเจาะจง เพื่อใหทราบถึงความตองการอยางลึกซึ้ง และผูประกอบการสามารถเตรียม
ความพรอมสําหรับการรองรับไดอยางเหมาะสม  
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บทคัดย่อ  
 
การจัดการโลจิสติกส์และการขนสงนั้นมีความสําคัญตอการคาระหวางประเทศเป็นอยางมาก 

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน หลายประเทศตองเผชิญกับปัญหาของการท่ีวัตถุดิบขาดมือ หรือไมสามารถ
สงสินคาออกไปขายยังตางประเทศได ซึ่งกอใหเกิดความลาชาและสงผลกระทบตอท้ังระบบหวงโซ
อุปทานโดยเฉพาะในสวนของความพึงพอใจของลูกคา เนื่องมาจากมีขั้นตอนและกระบวนการในการ
นําเขาและสงออกสินคาเพิ่มขึ้นจากมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา หลายประเทศท่ัวโลกไดให
ความสําคัญตอประสิทธิภาพโลจิสติกส์คอนขางมาก เพราะจะเป็นตัวท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การแขงขันของแตละประเทศดวยเชนเดียวกัน เพื่อท่ีจะใหแตละประเทศไดทราบถึงศักยภาพใน
การจัดการทางดานโลจิสติกส์และสามารถทราบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางดานการจัดการ 
โลจิสติกส์จึงจําเป็นท่ีจะตองศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดท่ีมีความเกี่ยวของกับการวัดประสิทธิภาพ
ทางโลจิสติกส์ ในงานวิจัยฉบับนี้ ไดนําเครื่องมือทางสถิติท่ีเรียกวา โมเดลการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเสนพหุคูณมาใชในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสําคัญของแตละปัจจัยท่ีคาดวาจะมี 
ผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เพื่อท่ีจะไดใชเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางดานการจัดการ 
โลจิสติกส์ของแตละประเทศตอไป ผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปไดวา ความสะดวกในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ มีผลกระทบตอประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์มากที่สุด 
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ค าส าคัญ: ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์, ประสิทธิภาพโลจิสติกส์, การขนสง, ธุรกิจโลจิสติกส์, 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

ABSTRACT   
  

Logistics and transportation management are very important to international 
trade. Currently, many countries face the problems of raw material shortages or 
unable to export products which causes delays and affects the entire supply chain, 
especially in the part of customer satisfaction. The causes of delay come from the 
increasing procedures and document for importing and exporting goods relate to 
the coronavirus control measures. Many countries try to increase their logistics 
efficiency because it could indicate the business competitiveness of each country. 
Consequently, it is necessary to study the relationship of the relevant factors of 
logistics efficiency so that each country would be able to know their own logistics 
management potential and know how to improve the capability of the logistics 
management. The statistical tool known as the multiple linear regression analysis 
model was used to analyze and compare the significance of each factor that influence 
logistics efficiency in this work. The results can be used as a guideline to develop 
the capacity of logistics management for each country in the future. The results 
reveal that the ease of international shipping has the greatest impact on logistics 
efficiency. 

 
Keywords: Logistics Performance Index, Logistics Performance, Transportation, 
Logistics Business, Multiple Regression Model 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

คาของประสิทธิภาพในการใหบริการในสวนของงานทางดานโลจิสติกส์ของแตละประเทศ
สามารถเปรียบเทียบไดจากการวัดคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance 
Index--LPI) คาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์นี้เดิมมีตนกําเนิดมาจากธนาคารโลก ธนาคารโลก
ไดพัฒนาวิธีในการคํานวณคาของคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพื่อท่ีจะสงเสริมใหแตละ
ประเทศสามารถทราบความสามารถ และรูถึงตัวชี้วัดเปูาหมายเพื่อใชในการพัฒนาระบบการ
ใหบริการทางดานการจัดการโลจิสติกส์ และหาวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางดานการใหบริการ
ทางดานการจัดการโลจิสติกส์ของตนเองใหดียิ่งขึ้น คาของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ หรือ 
LPI ไดมีการคิดคํานวณมาตั้งแตปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ค.ศ. 2018 วัตถุประสงค์ก็เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํางานในดานการจัดการโลจิสติกส์ของ 160 ประเทศหลัก ๆ โดยการคํานวณคา
ของ LPI นั้น ไดจากการดําเนินการสํารวจเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูใหบริการขนสงสินคาจากท่ัว
โลก ซึ่งคา LPI นั้น ประกอบไปดวย ขอมูลสองชนิดหลัก ๆ คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือชวยในการพัฒนามุมมองในการบริหารการจัดการท่ีสงผลตองานทางดานการจัดการโล
จิสติกส์ของแตละประเทศท่ีมีการดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูล ซึ่งในการศึกษาดังกลาวจะแบง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ คาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ระหวางประเทศ (International LPI) 
และคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในประเทศ (Domestic LPI) ในสวนของคาดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ระหวางประเทศนั้น เป็นการประเมินในเรื่องของการดําเนินงานในระหวาง
การนําเขาและสงออกสินคาไปยังตางประเทศ ซึ่งจะถูกประเมินโดยคูคาซึ่งเป็นผูเชี่ยวชาญจาก
นานาชาติ ในขณะที่คาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในประเทศนั้น การประเมินท้ังเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณจากผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการโลจิสติกส์ที่ทํางานอยูภายในประเทศนั้น ๆ รวม
กับขอมูลในสวนของสภาพแวดลอมโลจิสติกส์ กระบวนการโลจิสติกส์ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานรวมไปถึงขอมูลตนทุนโลจิสติกส์อีกดวย 

คาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์นั้น สามารถแบงออกเป็น 3 มิติ ท่ีแตกตางกัน ดังนี้ คือ 
มิติทางดานตนทุน เวลา และความนาเช่ือถือ มิติดานตนทุนเป็นตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อการตนทุนท่ีใชเพ่ือการจัดการทางดานโลจิสติกส์ลดลง ในสวนของมิติทางดานเวลาก็เชนกัน 
จะแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการจัดการกิจกรรมทางดานโลจิสติกส์ลดลง และ
สุดทายมิติดานความนาเชื่อถือ ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากคารอยละความนาเช่ือถือ
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หรอืมีความแมนยําเพ่ิมขึ้น การวัดคาดัชนีประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก
ภายใต 6 ปัจจัย ไดแก (1) ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (Customs) (2) คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) (3) ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ (International Shipment)  
(4) ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ (Logistics Competence) (5) ความสามารถใน
การติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง (Tracking and Tracing) และ (6) การสงมอบตรงเวลา 
(Timeliness) (The World Bank, 2019) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์กับประสิทธิภาพ

ของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง 
และการสงมอบตรงเวลา 

  

นิยามศัพท์ 
 

โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีทําใหสามารถไดมาซึ่งสินคา หรือบริการ
ซึ่งรวมไปถึงการเคล่ือนยาย การจัดเก็บ การจัดการสินคาคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ การจัดการขอมูล
ตาง ๆ รวมไปถึงการกระจายสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จนกระทั่งสินคานั้น ๆ สามารถสงมอบ
ไปยังจุดหมายปลายทางท่ีตองการ (Bowersox et al., 1999) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากธนาคารโลก (The World Bank, 2019) ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของประเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลก ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสง
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ระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและ
สืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 160 ประเทศ จาก 5 ภูมิภาค คือ แอฟริกา 
อเมริกาใต ตะวันออกไกล ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก โดยผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูล
ในสวนของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสราง
พื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ 
ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา จาก
ธนาคารโลกโดยใชขอมูลลาสุดในปี ค.ศ. 2018 (The World Bank, 2019) 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่ง
ตัวนั้น เรียกวา การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนเชิงเดี่ยว หรือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนอยาง
งาย (Simple Linear Regression Analysis) แตในทางปฏิบัติแลวมีหลาย ๆ ปัญหาท่ีจําเป็นตอง
หาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอิสระท่ีสนใจมากกวาหนึ่งตัวแปร ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้  
ไมสามารถคํานวณไดจากการถดถอยโดยใชการถดถอยเชิงเสนอยางงายแตจะตองใชการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนพหุคุณแทน ถาตัวแปรอิสระมีมากกวาหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวเรียกวา 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณนั้น เป็นหนึ่งวิธีการทางสถิติท่ีจะใชศึกษาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอิสระ (independent 
variable) กับตัวแปรตาม (dependent variable) ท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีใชใน
การวิเคราะห์การถดถอยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัวแปร ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความ
ถูกตองและแมนยําในการวิเคราะห์มากกวาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรตนเพียงตัวเดียวกับ
ตัวแปรตาม อีกท้ังการพิจารณาตัวแปรตนมากกวา 1 ตัว ยังทําใหเกิดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของตัวประมาณคา หรือ Standard Error of Estimates ลดลงอีกดวย 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเสนตรง (Linearity) ของ
ปัจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอตัวแปรตาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การถดถอย คือ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และยังสามารถนําไปใชในการพยากรณ์หรือ
ทํานายคาของตัวแปรตามจากขอมูลของตัวแปรตนท่ีมีอยูไดอีกดวย จากการศึกษาพบวา นักวิจัย 
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จะมีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยโปรแกรม SPSS Minitab หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีสามารถใชงานงาย 

คําวาโลจิสติกส์นั้น ในอดีตเป็นคําศัพท์ท่ีใชในทางดานการทหาร เพื่ออธิบายถึงการจัดเก็บ 
และการเคลื่อนยายอาวุธยุทโธปกรณ์อาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการสูรบ แตตอมา
ไดถูกนํามาใชในเชิงอุตสาหกรรมและธุรกิจคอนขางมาก ตัวชี้วัดการดําเนินงานดานโลจิสติกส์นั้น 
จําเป็นท่ีจะตองมีความสอดคลองกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาว อาจจะมีความแตกตางกัน
ในการบริหารจัดการของระบบโลจิสติกส์ หากในองค์กรมีตัวชี้วัดทางดานโลจิสติกส์ท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถชวยใหบุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Donath et al., 2002) ซึ่งโดยสวนใหญแลวการประเมินประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ 
จะถูกประเมินในดานของเวลา ตนทุน และคุณภาพ (Banomyong et al., 2021; Magazzino et 
al., 2021; Sergi et al., 2021) ในสวนของทางดานเวลา อาทิ การสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา รอบ
เวลาในการสั่งซื้อ ความแปรปรวนของรอบเวลาในการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการตอบสนองตอลูกคา 
รอบเวลาในการพยากรณ์และการวางแผน ความแปรปรวนของรอบเวลาในการวางแผน ดานคุณภาพ 
ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาโดยรวม ความแมนยําของการประมวลผล การเติมเต็มคําสั่งซื้อท่ี
สมบูรณ์ การสงมอบสินคาท่ีตรงตอเวลา การทําตามคําสั่งซื้อท่ีสมบูรณ์ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
ความถูกตองของขอมูลในใบแจงหนี้ ความแมนยําของการพยากรณ์ ความแมนยําในการวางแผน  
และในสวนของราคา อาทิ คาใชจายในการใหบริการ รอบระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด ตนทุนใน
การสงมอบสินคา ตนทุนของสินคา คาใชจายในการขนสงสินคา ตนทุนการจัดการวัสดุ  

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญตอการ
ประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ในสวนของการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการ
จัดการโลจิสติกส์นั้น ในภาคอุตสาหกรรมไดนําไปประยุกต์ใชเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดาน  
โลจิสติกส์และโซอุปทานจาก 9 กิจกรรมหลักท่ีสําคัญ ไดแก การบริการลูกคา การพยากรณ์และ
วางแผนเพื่อรองรับความตองการสินคาของลูกคา การจัดซื้อจัดจาง การจัดการสินคาคงคลัง 
กระบวนการการสั่งซื้อสินคา การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้ง และการจัดการโลจิสติกส์แบบยอนกลับ (Homchalee et al., 2020) 

ทางธนาคารโลกนั้น ไดกําหนดรายละเอียดคําถามในแบบสํารวจเพื่อประเมินคาดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของแตละประเทศ (The World Bank, 2019) ดังนี้ ประสิทธิภาพของ
พิธีศุลกากร จะมีการใหคะแนนจากความเร็ว ความงาย และมาตรฐานกระบวนการ 
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คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน จะมีการใหคะแนนจากโครงสรางพื้นฐานเพื่อการคาและการขนสง 
อาทิ ทาเรือ ทางรถไฟ ทางถนน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชรวม 

ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ จะใหคะแนนจากความสะดวกในการปรับราคา
ของการขนสงสินคา 

ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ จะใหคะแนนจากความสามารถและคุณภาพ
ในการใหบริการทางดานโลจิสติกส์ อาทิ ผูประกอบการขนสง นายหนาศุลกากร 

ความสามารถในการตดิตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง จะใหคะแนนจากความสามารถ
ในการติดตามและตรวจสอบการจัดการขนสง 

การสงมอบตรงเวลา จะใหคะแนนจากความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา และความสามารถ
ในการจัดสงสินคาถึงมือผูรับในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือความสามารถในการคาดการเวลาท่ีใช 
ในการขนสง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

1. ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร  
2. คุณภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  
3. ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ  
4. ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ  
5. ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคา

ระหวางการขนสง  
6. การสงมอบตรงเวลา 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

คาประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสง
ระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและ
สืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา มีผลตอดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังท่ีกลาวมาขางตน จากกลุม-

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 160 ประเทศทั่วโลก   
2. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ รูปแบบการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ไดถูกนํามาใชในการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรตน (ประสิทธิภาพของ
พิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และ
การสงมอบตรงเวลา) และตัวแปรตาม (คาดัชนีประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์) ซึ่งการศึกษ า
ความสัมพันธ์ดังกลาว สามารถเขียนออกมาในรูปแบบของสมการท่ี 1 (Osborne, 2000; Rubinfeld, 
2000) 

                                                               (1) 
โดยท่ี 
       คือ คาของตัวแปรตาม ในการเก็บขอมูลครั้งท่ี i  
    คือ จํานวนของตัวแปรอิสระ ในสมการถดถอย 
     คือ คาความคลาดเคลื่อน ในการเก็บขอมูลครั้งท่ี i 
     คือ คาคงท่ี ในสมการถดถอย 
          คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตวั (Regression 

Coefficient) โดยคาของสัมประสิทธิ์การถดถอยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรอิสระ  
แตละตัวท่ีมีตอคาของตัวแปรตาม โดยท่ีคา    เป็นคาคาดหวังของ   ท่ีเปลี่ยนไปเมื่อ    
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เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย โดยที่   มีคาเทาเดิม ในทํานองเดียวกัน คาของ    เป็นคาคาดหวัง
ของ   ท่ีเปลี่ยนไปเมื่อ    เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย โดยท่ี   มีคาเทาเดิม อาทิ หากวา    มีคา 

2.8 แสดงวาคา   จะเพิ่มขึ้น 2.8 เมื่อตัวแปร    เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย โดยที่คาของตัวแปร 
   ไมเปลี่ยนแปลง หรือถาหากวา    มีคา –1.7 แสดงวาคา   จะลดลง 1.7 หนวย เมื่อตัวแปร 
   มีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย โดยท่ีตัวแปร    ไมเปลี่ยนแปลง 

 
สมการถดถอยในรูปของเมตริกซ ์
 การคํานวณสมการถดถอยโดยวิธีการใชเมตริกซ์นั้น จะชวยใหสามารถคํานวณไดงายและ
รวดเร็วมากย่ิงขึ้นซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ ไดดังนี้ (Allison, 1999) 
 

                         (2) 
 

โดยท่ีสามารถเขียนในรูปเมตตริกซ์ไดดังนี้ 
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] = [
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] + [

  
  
 
  

]                               (3) 

 
คาพารามิเตอร์ของสมการถดถอยพหุคูณสามารถคํานวณไดจากการใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(least squared error) ซึ่งสามารถอธิบายเป็นสมการในรูปของเมตริกซ์ ไดดังนี้ 
 

                                                      (4) 
                                                      (5) 

 

คาพยากรณ์จากสมการถดถอยพหุคูณ ( ̂) สามารถอธิบายในรูปของเมตริกซ์ ไดดังนี้ 
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 ̂  

[
 
 
 
 ̂ 
 ̂ 
 
 ̂ ]

 
 
 

 

 
คาพยากรณ์จากการคูณเมตริกซ์ สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ ไดดังนี้ 
 

 ̂                                                           (6) 
 ̂                                                          (7) 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาคะแนนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ 
ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวาง
การขนสง และการสงมอบตรงเวลาของท้ัง 160 ประเทศ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ 
    สามารถพยากรณ์จากตัวแปรอิสระ จํานวน 6 ตัว คือ ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร      

คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน      ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ      ความสามารถ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ      ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวาง 
การขนสง      และการสงมอบตรงเวลา      จากการใชโปรแกรม Minitab ไดผลสมการ
ถดถอยพหุคูณดังตอไปนี้  
 
                                                    

                    
 

จากผลการวิเคราะห์สามารถบอกไดวา ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสราง
พื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ 
ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา มีผล  
เชิงบวกกับคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ กลาวคือ เมื่อประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร 
คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจ  
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โลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสง
มอบตรงเวลา มีคามากขึ้น จะสงผลใหคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์มีคาเพิ่มมากขึ้น 
ในทางกลับกัน หากคาของประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวก
ในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการ
ติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา มีคาลดลง ก็จะสงผลใหคาของ
ดัชนีชี้วัดประสิทธภิาพดานโลจิสติกส์มีคาลดลงเชนกัน จากสมการถดถอยพหุคูณยังสามารถกลาว
ไดอีกวาในปี ค.ศ. 2018 นั้น แสดงใหเห็นวา ความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศมีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากรของแตละประเทศ 
การสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตาม
และสืบคนสินคาระหวางการขนสง ตามลําดับ ในขณะท่ีคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานมีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์นอยท่ีสุด กลาวคือ ประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส์นั้น สวนใหญ
จะเนนไปท่ีความสําคัญทางดานของความสะดวกและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานเป็นสวนใหญ  

จากตาราง 1 พบวา ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนพหุท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบวา 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ตอคาของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ มีท้ังสิ้น 6 ตัวแปร ไดแก 
ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ 
ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวาง
การขนสง และการสงมอบตรงเวลาสามารถ โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
คาของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ กลาวคือ 

1. หากคาของประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะสงผลให ดัชนี- 
ชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 0.16921 หนวย ยอมรับสมมติฐาน 

2. หากคาของคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะสงผลให ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 0.14897 หนวย ยอมรับสมมติฐาน 

3. หากคาของความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะสงผล
ใหดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 0.186 หนวย ยอมรับสมมติฐาน 

4. หากคาของความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย  
จะสงผลให ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.16568 หนวย ยอมรับ
สมมติฐาน 
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5. หากคาของความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง 1 หนวย จะสงผลให ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.16055 หนวย 
ยอมรับสมมติฐาน 

6. หากคาของการสงมอบตรงเวลาสามารถ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะสงผลให ดัชนี 
ชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 0.1692 หนวย ยอมรับสมมติฐาน 

จากสถิติ F test โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ  

   : ตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการ ไมสามารถรวมในการพยากรณ์ตัวแปรตามได 

   : ตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการ สามารถรวมในการพยากรณ์ตัวแปรตามได 

ผลจากตาราง 2 คาความนาจะเป็น ในการปฏิเสธสมมติฐาน    ท่ีไดจากการคํานวณขอมูล
ท่ีนํามาวิเคราะห์  

ตัวแปรท่ี 1 คา Sig. < 0.001 แสดงวา ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร สามารถนํามาพยากรณ์
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรท่ี 2 คา Sig. < 0.001 แสดงวา คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน สามารถนํามาพยากรณ์
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรท่ี 3 คา Sig. < 0.001 แสดงวา ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ สามารถ
นํามาพยากรณ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรท่ี 4 คา Sig. < 0.001 แสดงวา ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ
สามารถนํามาพยากรณ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรท่ี 5 คา Sig. < 0.001 แสดงวา ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวาง
การขนสง สามารถนํามาพยากรณ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรท่ี 6 คา Sig. < 0.001 แสดงวา การสงมอบตรงเวลา สามารถนํามาพยากรณ์ดัชนี 
ชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 1  
ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าดัชนีประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส์จากสมการถดถอยพหุคูณ 

Term Coef  SE Coef  t Value  p-value  VIF 

Constant 0.00201  0.00178  1.13  0.260    
X1 0.16921  0.00142  118.88  < .001  9.79 

X2 0.14897  0.00149  99.81   < .001  14.65 

X3 0.18600  0.00123  150.66   < .001  5.85 

X4 0.16568  0.00188  88.32   < .001  18.99 

X5 0.16055  0.00144  111.63   < .001  11.24 

X6 0.16920  0.00129  131.25   < .001  7.96 
 
ตาราง 2  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าดัชนี-
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์จากสมการถดถอยพหุคูณ 

Source DF  Adj SS  Adj MS  F Value  p-value 

Regression 6  51.2617  8.54361  777128.76  < .001 

X1 1  0.1554  0.15537  14132.73  < .001 

X2 1  0.1095  0.10951  9961.36  < .001 

X3 1  0.2495  0.24953  22697.27  < .001 

X4 1  0.0857  0.08575  7799.77  < .001 

X5 1  0.1370  0.13700  12461.90  < .001 

X6 1  0.1894  0.18937  17225.52  < .001 

Error 153  0.0017  0.00001       

Total 159  51.2634          
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จากตาราง 2 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ขางตน สามารถกลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัว คือ 
ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวาง
ประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคน
สินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา สามารถรวมกันพยากรณ์คาของดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
อิสระแตละตัวแสดงใหเห็นวาคา Sig. < 0.001 แสดงวา คาประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพ
โครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ 
ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวางการขนสง และการสงมอบตรงเวลา 
สามารถนํามาพยากรณ์ของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของประเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลก และศึกษาความสัมพันธ์ระหวางดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์กับ
ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร คุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ 
ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและสืบคนสินคาระหวาง
การขนสง และการสงมอบตรงเวลา จากการวิเคราะห์ดวยวิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกวา สมการ
ถดถอยพหุคูณ พบวา ความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศสงผลตอประสิทธิภาพ
ดานโลจิสติกส์มากที่สุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากรของแตละประเทศ และการสง
มอบสินคาท่ีตรงเวลา ซึ่งตัวแปรท้ังสองคานี้ สงผลตอประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์คอนขางใกลเคียง
กัน รองลงมาคือ ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ความสามารถในการติดตามและ
สืบคนสินคาระหวางการขนสง ตามลําดับ ในขณะท่ีคุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์นอยท่ีสุด โดยท่ีประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส์นั้น สวนใหญจะเนน
ไปท่ีความสําคัญทางดานของความสะดวกและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานเป็นสวนใหญ ซึ่ง
สามารถกลาวไดวา หากประเทศตองการท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ ควรท่ีจะเนนไป
ในเรื่องของการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ประสิทธิภาพ
ของพิธีศุลกากรของแตละประเทศ และการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลาเป็นสําคัญ 
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 จากผลสรุปในขางตนชี้ใหเห็นวา หากประเทศไทยตองการท่ีจะเป็นประเทศท่ีสามารถแขงขัน
กับผูประกอบการจากนานาประเทศได จําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองหาทางเพิ่มประสิทธิภาพทางดาน
การจัดการหวงโซอุปทาน รวมไปถึงขีดความสามารถในการใหบริการทางดานการจัดการโลจิสติกส์
ซึ่งสามารถเริ่มตนพัฒนาไดจากปัจจัยท่ีสงผลตอดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ โดยสามารถ
เริ่มจากการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลตอคาของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์มากท่ีสุดกอน อาทิ 
ความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซึ่งสามารถทําไดโดยการขยายขีดความสามารถ  
ในการรองรับตูสินคา ณ สนามบิน หรือทาเรือตาง ๆ อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ
ท่ีสามารถจูงใจใหผูประกอบการเขามาใชบริการและสามารถอํานวยความสะดวกในดานของ
ความสามารถในการเขาถึงการใหบริการการขนสงสินคาใหกับผูประกอบการจากนานาประเทศได
อีกดวย นอกจากนี้ หากประเทศไทยสามารถพัฒนาพิธีการทางศุลกากรโดยอาจจะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ อาทิ ขอมูลจากใบรับรอง ใบอนุญาตหรือเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงออกสินคากับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคใกลเคียง ก็จะสามารถสงผลใหประเทศไทยเป็นอีกจุดหนึ่งท่ีนาสนใจในการขนถายสินคา
อีกดวย อีกประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ ประเด็นทางดานความตรงตอเวลาของการใหบริการ หาก
ประเทศไทยสามารถลดขั้นตอน และปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงานทางดานการจัดการ 
โลจิสติกส์ใหมีประสิทธิภาพจากการใชทฤษฎีการลดของเสียหรือขั้นตอนการทํางานท่ีไมไดทําให
เกิดคุณคา (lean management) ผนวกกับการประยุกต์ใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะสามารถ 
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคาและบริการใหแกลูกคาไดตรงตามความตองการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 หากพิจารณาตัวแปรอื่นท่ีมีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ อาทิ คาผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) เขามารวมในการศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์อาจจะ
ทําใหสามารถวิเคราะห์ขอมูลในมุมมองอื่น ๆ ไดอยางกวางขวางมากขึ้น อีกท้ังยังสงผลดีตอการ
พัฒนาประเทศในดานอื่นอีกดวย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส์ของแตละประเทศ
สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วโดยการท่ีท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนควรใหการสนับสนุนในเรื่อง
ของการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศ รวมไปถึงการให
ความสําคัญกับประสิทธิภาพของพิธีศุลกากรของแตละประเทศ และการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา 
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ซึ่งสามารถทําไดโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในระบบของการจัดการในดานตาง ๆ 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัด-
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) รูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (2) ปัญหาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของอยางยั่งยืนของ
หาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชหลักการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) โดยกลุมตัวอยางท่ีสัมภาษณ์ จํานวน 3 กลุม คือ หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
และนักทองเท่ียว จํานวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัด -
นครศรีธรรมราช (1) ขีดความสามารถของธรรมชาติหรือขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
คือ มีความพรอมของโรงแรม ท่ีพัก และความพรอมของรานอาหารและเครื่องดื่ม รานคา ความพรอม
ของถนนในการเดินทาง และมีพื้นท่ีชายหาดสาธารณะในการใชรวมกัน (2) การมีสวนรวมของคน
ในชุมชนและความตองการของชุมชน คือ การมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด การมีสวนรวม
ในการรับนักทองเท่ียว การมีสวนรวมในการชวยกันปรับปรุงทัศนียภาพ และการเสนอเพื่อการพัฒนา
ดานตาง ๆ ในพื้นท่ีแกหนวยงาน (3) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหกับคนในทองถิ่น 
คือ ผูประกอบการมีการจางงานคนในชุมชน การสรางจุดรานคาใหคนในชุมชน ผูประกอบการรับ
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ซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชน และการเอื้อเฟื้อของรานคาในการรับนักทองเท่ียว (4) เขาใจและเรียนรู
สภาพเฉพาะของพื้นที่ ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรม/วิถีชีวิต คือ การนําเสนอวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน การแสดงประเพณีในเทศกาลตาง ๆ แกนักทองเท่ียว การแตงกายพื้นเมืองตามเทศกาล
ตาง ๆ และการนําเสนออาหารพื้นเมือง และ (5) การออกแบบท่ีสงเสริมกับสถาปัตยกรรมทองถิ่น
และใชวัสดุในทองถิ่น คือ หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา 
การออกแบบผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การนําอุปกรณ์ประมงตกแตงรานอาหาร  
ท่ีพัก การสรางบานพักคลายบานชาวประมง สวนปัญหาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของอยางยั่งยืน
ของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (1) ขีดความสามารถของธรรมชาติหรือขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว คือ สาธารณูปโภค ปูายบอกทางไมครอบคลุม ไมมีศูนย์ขอมูล
นักทองเท่ียว ความหนาแนนของนักทองเท่ียวในชวงเทศกาล การประชาสัมพันธ์ และการแนะนํา
แหลงทองเท่ียวนอย ถนนบางชวงชํารุด และไมมีรถสาธารณะผานเสนทางหาดหินงาม ในการใหบริการ
รับ-สง นักทองเท่ียว (2) การมีสวนรวมของคนในชุมชนและความตองการของชุมชน คือ คนในชุมชน
ไมเสนอความตองการท่ีแทจริง ความไมรวมมือ ในการสนับสนุนการทองเท่ียวของผูประกอบการ 
และหนวยงานทองถิ่นไมคอยสนับสนุนตามความตองการ (3) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ใหกับคนในทองถิ่น คือ หนวยงานภาครัฐไมคอยสงเสริมการทําอาชีพอื่น ๆ หาดบางสวนมีการ 
จับจองของกลุมนักลงทุน และไมมีการสงเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน (4) เขาใจและ
เรียนรูสภาพเฉพาะของพื้นท่ี ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรม/วิถีชีวิต คือ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรบริเวณชายหาด วิถีชีวิตของคนในชุมชนอาจปรับไป คนในชุมชนเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเท่ียว จิตสํานึกของนักทองเท่ียวในการรักษาความสะอาด และคาครองชีพของนักทองเท่ียว
สูงขึ้น และ (5) การออกแบบท่ีสงเสริมกับสถาปัตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น คือ การ
ออกแบบไมเอื้ออํานวยกับสภาพแวดลอม วัสดุทองถิ่นไมแข็งแรงคงทน การสรางอาคารของ
ผูประกอบการเอาเปรียบคนในชุมชน และไมมีการนําสถาปัตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น 

 
ค าส าคัญ: การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to study the Sustainable tourism development 
model of HinNgam Beach, Sichon District, Nakhonsithammarat Province. The objectives 
were (1) to study the sustainable tourism model of HinNgam Beach, Sichon District, 
Nakhonsithammarat Province, and (2) to study the problem of sustainable tourism 
development of HinNgam Beach, Sichon District, Nakhonsithammarat Province using 
interview principles. The sample group interviewed consisted of 3 groups, namely 
government agencies, entrepreneurs, and 10 tourists. The data collection tool uses 
open-ended questions. And this analysis uses the frequency distribution to draw 
conclusions from the research 

The results of the research were as follows: (1) The capacity of nature or 
the capacity to accommodate tourists is Sustainable tourism model of HinNgam 
Beach, Sichon District, Nakhonsithammarat Province; (1) the availability of hotels, 
accommodation, and the availability of food and beverage outlets, shops, and the 
availability of roads to travel. and have public beach areas to be shared; (2) The 
participation of people in the community and the needs of the community are 
participation in cleanliness participation in receiving tourists Participation in helping 
to improve the scenery and proposals for development in various fields in the area 
to the agencies. (3) The distribution of economic benefits to the local people is 
The entrepreneurs have hired people in the community. Creating a shop for people 
in the community Entrepreneurs buy raw materials from people in the community. 
and the generosity of the shops to receive tourists; (4) Understand and learn the 
specific conditions of the area, resources, customs/cultures/lifestyles, namely the 
presentation of the way of life of the people in the community Performances of 
traditions in various festivals to tourists Traditional costumes for various festivals 
and presentation of local food (5) Designs that promote local architecture and use 
local materials are Government agencies, entrepreneurs and tourists There is an 
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opinion that Designing a building plan in accordance with the environment Bringing 
fishing equipment to decorate restaurants and accommodation Construction of 
houses similar to fishermen's houses (2) The problem of sustainable development 
of tourist attractions of HinNgam Beach, Sichon District, Nakhonsithammarat Province. 
(1) The capacity of nature or the capacity to accommodate tourists is No public 
utilities Road signs are not covered. There is no tourist information center. The density 
of tourists during the festival Publicity and introduction of less tourist attractions 
Some roads are damaged and no public transport (2) The participation of people 
in the community and the needs of the community are people in the community 
do not offer real needs non-cooperation in supporting tourism operators and local 
authorities rarely support as needed. (3) The distribution of economic benefits to 
the local people is Government agencies rarely encourage other occupations. Some 
beaches are reserved for investors. and no promotion in product development in 
the community. (4) Understand and learn the specific conditions of the area, resources, 
customs/cultures/lifestyles, namely Degradation of beach resources. The way of 
life of the people in the community may be adjusted. People in the community 
took advantage of tourists. Consciousness of tourists to maintain cleanliness and 
the cost of living for tourists is higher Consistent with theory (5) Designs that promote 
local architecture and use local materials are the design is unfavorable to the 
environment. Local materials are not strong, durable. Building a building for entrepreneurs 
to take advantage of people in the community and no local architecture and local 
materials are used. 
 
Keywords: Sustainable Tourism 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปี พ.ศ. 2560 การทองเท่ียวของไทยสามารถสรางรายไดกวา 2.75 ลานลานบาท และ
มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index) 
อยูในอันดับท่ี 34 จาก 136 ประเทศท่ัวโลก (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2563, หนา 1) โดยทองเท่ียวมีการปรับเปลี่ยนเป็นการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2540, หนา 18) ซึ่งการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จะเป็นการทองเท่ียวกลุมใหญ หรือ
กลุมเล็กท่ีมีการจัดการอยางดีเยี่ยม สามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเท่ียวใหมีความดึงดูดใจไม
เสื่อมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพใหไดผลกําไรอยางเป็นธรรม โดยมีนักทองเท่ียว
เขามาเยี่ยมเยือนอยางสม่ําเสมอ และมีผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวแคมเปญตอนรับนักทองเท่ียว “เมืองคอน หวันบนดิน 
ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” สรางกิจกรรมทองเท่ียว เพื่อกระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ี ภายใตโครงการ เปิดตลาดการทองเท่ียวและสรางความหลากหลายของรูปแบบการทองเท่ียว 
ปัจจุบันหาดหินงาม เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีการสงเสริมการทองเท่ียวในพื้นท่ีหาดหินงาม และมี
นักทองเท่ียวสนใจเป็นจํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปตามกระแสการสงเสริม
การทองเท่ียวภายในประเทศบวกกับกระแสการประชาสัมพันธ์ผานทางสังคมออนไลน์ หากมองในแง
ของระบบเศรษฐกิจ การขยายตัวของการทองเท่ียวในพื้นท่ียอมทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจจํานวนมหาศาล เกิดการสรางงาน สรางรายได สรางอาชีพใหแกคนในชุมชน การทองเท่ียว
อยางยั่งยืนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสําหรับการรักษาความสมบูรณ์ทางทรัพยากรการทองเท่ียว
ของหาดหินงาม มีการบริหารการจัดการระบบการทองเท่ียว การพัฒนาดานการทองเท่ียวในพื้นท่ี
ควบคูไปกับการหาแนวทางการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของสถานท่ีทองเท่ียวใหเกิด
ความยั่งยืนสืบไป และทําใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอผูประกอบการนักทองเท่ียวและคนในชุมชนทองถิ่น 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช, 2563) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

นิยามศัพท์ 
 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน หมายถึง การกําหนดแนวทางการใชประโยชน์และการพัฒนา
ทรัพยากรการทองเท่ียว รวมท้ังปัจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว โดยใชทรัพยากรเหลานี้ให
เกิดคุณคาอยางชาญฉลาด และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไวใหนานท่ีสุด
เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด และใชประโยชน์ไดตลอดไป 

การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนในรุนปัจจุบัน 
โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของตนเอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ์ กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัย จํานวน 3 กลุม คือ หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูประกอบการในพื้นท่ี และ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในพื้นท่ีหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
10 คน 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
727 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

UNESCO (2006) ไดใหความหมายวา การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เป็นการรักษา
ระบบนิเวศจริยธรรมและสังคมเทาเทียมกัน โดยการสรางความเป็นอยูท่ีดีของชุมชน สรางความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจสังคมและดานวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สรางความพึงพอใจ
ใหกับนักทองเท่ียว 

องค์กรการทองเท่ียวของสหประชาชาติ (UNWTO, 1997) ไดสรุปวัตถุประสงค์ของการ
ทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals) เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
คุณภาพประสบการณ์นักทองเท่ียว และคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น จุดประสงค์ของการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย (1) เพื่อสรางความกระตุนรู สรางจิตสํานึก และความเขาใจ 
กับผูประกอบการ และเจาบาน ใหสามารถรูจักการลงมือลงแรงใหเกิดชุมชนท่ีสามารถเป็นเจาบาน 
เป็นผูกอตั้งแหลงทองเท่ียวไดอยางถูกวิธีและยั่งยืน (2) เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเสมอภาคในการ
พัฒนาการทองเท่ียว (Equity) (3) เพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตของชุมชนทองเท่ียวใหดียิ่งขึ้นแบบสมดุล
มีระยะเวลายาวนาน (4) เพ่ือสรางประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพสูงใหกับนักทองเท่ียวในทุกแงมุม และ  
(5) บํารุงรักษาคุณภาพของสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวหรือชุมชนไวคงไดควบคูไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจการทองเท่ียว 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2554) ไดนําแนวคิดสรางกรอบแนวปฏิบัติได 10 ประการ 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ประกอบดวย (1) มุงพัฒนาการทองเท่ียวภายใน 
ประเทศอยางจริงจังกอน และจึงพัฒนาการทองเท่ียวระหวางประเทศอยางคอยเป็นคอยไปภายหลัง 
เพื่อใหเหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับเป็นสําคัญ (2) มุงใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ในการตัดสินใจโครงการทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพื้นท่ี (3) มุง
พิจารณาอยางรอบคอบ ถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความ 
สามารถในการรองรับทุก ๆ ดาน ท้ังท่ีควรผลักดันใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวเขาไปเป็นสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีนั้น ๆ (4) มุงใหขอมูลการทองเท่ียวอยางเพียบพรอมแกนักทองเท่ียว 
เพื่อใหนักทองเท่ียวเขาใจและหวงใยในสิ่งแวดลอม พรอมท้ังชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ดวย (5) มุงใชวัสดุและผลผลิตในทองถิ่น เพื่อชวยลดดุลการคากับตางประเทศไดทางหนึ่ง และ  
เป็นการเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่นนั้น ๆ (6) มุงกระจายรายไดและนํารายไดเขาสูทองถิ่นให
ไดมากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของชุมชนทองถิ่น (7) มุงจางงานในทองถิ่นดวยการสงเสริม
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รูปแบบของงานท่ีนาสนใจ และไดรับผลตอบแทนสูงใหแกชุมชนทองถิ่นนั้น (8) มุงพัฒนากรบุคลากรใน
ทองถิ่นใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อจะชวยยกระดับการบริการเรื่องทองเท่ียวใหสูงขึ้น (9) มุงรักษา
คุณคาของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่นใหอยูรอดในระยะยาว เพื่อเป็นแหลงรองรับการทองเท่ียว
ตลอดไป และ (10) มุงทํางานรวมกันอยางเสมอภาค ระหวางภาคธุรกิจทองเท่ียว องค์การทองถิ่น 
องค์กรดานส่ิงแวดลอม และรัฐบาล บนหลักการขางตน 

World Tourism Organization: WTO (2016) กําหนดหลักการเบื้องตนในการพัฒนา 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยสรุปดังนี้ (1) คํานึงถึงขีดความสามารถของธรรมชาติหรือขีดความสามารถ
ในการรองรับนักทองเท่ียว (Carrying Capacity) (2) สนับสนุนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและ
ความตองการของชุมชน (3) กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยางเป็นธรรมใหกับคนในทองถิ่น 
(4) สงเสริมประสบการณ์ท่ีมีคุณคากับนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน (5) เขาใจและเรียนรูสภาพเฉพาะของ
พื้นท่ี ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรม/วิถีชีวิต (6) สงเสริมการออกแบบท่ีเป็นสถาปัตยกรรม
ทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น (7) ผสานการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในแผนพัฒนาท้ังระดับทองถิ่น 
ภูมิภาค และประเทศ และ (8) พัฒนาขอมูลสําหรับการตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 4 มิติ ประกอบดวย ดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ดานสังคม (จันทร์พร ชวงโชติ, 2558) โดยมีการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน 
จะตองมีการปกปูอง บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหชุมชนใน
แหลงทองเท่ียวและบริเวณโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคมอีกดวย (รุงฤดี แยมจรัส, 
2564, หนา 181) โดย คนึงภรณ์ วงเวียน และคณะ (2555, หนา 102) ไดกลาวถึง สวนประกอบ
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 สวนดวยกัน ประกอบดวย (1) คน ไดแก บุคคลท่ีมีสวน
เกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม (2) กิจกรรม ไดแก การกระทําและการปฏิบัติของบุคคล ชุมชน 
องค์กร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ (3) ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 
Munsters (2014) ไดศึกษากลยุทธ์การทองเท่ียววิถีชีวิตในชุมชน พื้นเมือง กรณีศึกษาจาก
ประเทศไตหวัน ไดกลาวไวถึงบริบทของชุมชนพื้นเมือง ไดแก ผูประกอบการทองเท่ียวจะตองมี
การดําเนินการผานสถาบันการศึกษาท่ีมีกลไกของชุมชน และผานการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรชุมชนบนพื้นฐานของความรูรวมกัน ความคิดในการดํารงชีพอยางยั่งยืนเป็นสิ่งท่ีมี
ประโยชน์กับแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน Graci and Dodd (อางถึงใน ชวลีย์ ณ ถลาง, 2564, หนา 
35) ซึ่งศึกษาเรื่อง การทองเท่ียวอยางยั่งยืนใน แหลงทองเท่ียวประเภทเกาะ (Sustainable Tourism 
in Islands Destination) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปัจจัยความสําเร็จจะตองใหความสําคัญท่ีเทาเทียมกัน 
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ระหวางการสงเสริมการทองเท่ียว และการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดนโยบายและมาตรการ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน (Community Based Tourism--CBT) ซึ่งมีการจํากัดจํานวน
นักทองเท่ียวตามความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว (Carrying Capacity--CC) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) โดยใชการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกําหนดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 กลุม คือ หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูประกอบการในพื้นท่ี และนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวในพื้นท่ีหาดหินงาม ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
10 คน โดยการสัมภาษณ์จากรูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและปัญหาการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ของอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวขอท่ีจะทําการวิจัยครั้งนี้
มาทําแบบสัมภาษณ์ จํานวน 5 ขอ ดังนี้ (1) ขีดความสามารถของธรรมชาติหรือขีดความสามารถ
ในการรองรับนักทองเท่ียว (2) การมีสวนรวมของคนในชุมชนและความตองการของชุมชน (3) การ
กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหกับคนในทองถิ่น (4) เขาใจและเรียนรูสภาพเฉพาะของพื้นท่ี 
ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรม/วิถีชีวิต และ (5) การออกแบบท่ีสงเสริมสถาปัตยกรรมทองถิ่น
และใชวัสดุในทองถิ่น จากนั้นทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการแจกแจงคาความถี่ 
(f-frequencies) เมื่อไดคาความถี่ของแตละหัวขอแลว จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาสรุปรูปแบบแรงจูงใจ
และปัญหาของแรงจูงใจ จากนั้นนําเสนอขอมูลจากผลวิเคราะห์ขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของ
ตารางคาความถี่และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษารูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและปัญหาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติและขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
ของหาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1.1 หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา ความพรอม
ของโรงแรม ท่ีพัก และความพรอมของรานอาหารและเครื่องดื่ม รานคา ในพื้นท่ีหาดหินงาม 
มีจํานวนมากเพื่อรองรับนักทองเท่ียว รองลงมาคือ ความพรอมของถนนในการเดินทาง ซึ่งถนนมี
การปรับปรุงหลายเสนทางเพ่ือสะดวกในการเดินทางไปหาดหินงาม และมีพื้นท่ีชายหาดสาธารณะ
ในการใชรวมกันภายในบริเวณสวนสมเด็จยา ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาพักผอนได 

1.2 สภาพปัญหา พบวา สาธารณูปโภคไมเพียงพอ เชน หองน้ําสาธารณะ ถังขยะ ท่ีจอด
รถ เป็นตน รองลงมาคือ ปูายบอกทางไมครอบคลุม สถานท่ีสําคัญบางแหงยังไมมีปูายนําทาง  
ไมมีศูนย์บริการขอมูลนักทองเท่ียว ท้ังในสวนท่ีเป็นนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติ 
ความหนาแนนของนักทองเท่ียวในชวงเทศกาล เป็นชวงท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว  
ใชบริการท่ีพักและใชบริการรานอาหารเป็นจํานวนมาก การประชาสัมพันธ์และการแนะนําแหลง
ทองเท่ียวนอยจนเกินไป ทําใหนักทองเท่ียวยังไมรูจักหาดหินงามอยางแพรหลาย ถนนบางชวงชํารุด 
และไมมีรถสาธารณะในการเขาไปบริเวณหาดหินงาม 

2. การมีสวนรวมของคนในชุมชนและการแสดงความตองการของชุมชน ของหาดหินงาม 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1 การมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด โดยหนวยงานในทองถิ่น จะใหความสําคัญ
กับการรักษาความสะอาดบริเวณสวนรวม และผูประกอบการจะระดมทุนในการจางคนเขามารวม
ทําความสะอาด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการรับนักทองเท่ียว คนในชุมชนจะเป็นเจาภาพท่ีดี
ในการแนะนํานักทองเท่ียวใหเดินทางไปสถานท่ีตาง ๆ การมีสวนรวมชวยกันปรับปรุงทัศนียภาพ 
ในชวงกอนเทศกาล หนวยงานทองถิ่น ผูประกอบการ และคนในชุมชน มีการระดมคนเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ขางทางและบริเวณแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว และการเสนอเพื่อการ
พัฒนาดานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีแกหนวยงาน 

2.2 สภาพปัญหา พบวา คนในชุมชนไมเสนอความตองการท่ีแทจริง เนื่องจากคนในชุมชน
ขณะเสนอความตองการ จะเป็นกลุมคนสูงอายุ รองลงมาคือ ความไมรวมมือในการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวของผูประกอบการ จะมีผูประกอบการบางรายมีการทะเลาะกับนักทองเท่ียว และหนวยงาน
ทองถิ่นไมคอยสนับสนุนตามความตองการเนื่องจากตองรองบประมาณในการสนับสนุน 

3. การกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหกับคนในทองถิ่น ของหาดหินงาม อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.1 ผูประกอบการมีการจางงานคนในชุมชน ทํางานในสวนของโรงแรม รานอาหาร 
รองลงมาคือ การสรางจุดรานคาใหคนในชุมชน บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จยา ผูประกอบการ  
รับซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชน ไมวาจะเป็นสินคาประมง สินคาแปรรูปตาง ๆ และการเอื้อเฟื้อของ
รานคาในการรับนักทองเท่ียว โดยมีการรวมมือกันของผูประกอบการในการจําหนายสินคาโดยไมได
แบงแยกในการนั่งในราน  

3.2 สภาพปัญหา พบวา หนวยงานภาครัฐไมคอยสงเสริมการทําอาชีพอื่น ๆ เนื่องจาก
คนในชุมชนยังยึดติดกับการประกอบอาชีพเดิม รองลงมาคือ หาดบางสวนมีการจับจองของกลุม
นักลงทุน และไมมีการสงเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

4. การใชทรัพยากรในพื้นท่ี หรือมีการนําเสนอขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของ
หาดหินงาม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.1 การนําเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยการพาชมวิถีชีวิตชาวประมงในพื้นท่ี รองลงมาคือ  
การแสดงประเพณีในเทศกาลตาง ๆ แกนักทองเท่ียว โดยการจัดมุมแสดงประเพณีตาง ๆ ในแตละ
เทศกาล และการแตงกายพื้นเมืองตามเทศกาลตาง ๆ การนําเสนออาหารพื้นเมือง 

4.2 สภาพปัญหา พบวา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรบริเวณชายหาด รองลงมาคือ 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนอาจปรับไป เนื่องจากเมื่อมีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น การเป็นชุมชนเมืองท่ีมากขึ้น 
คนในชุมชนเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว มีผูประกอบการบางรายปรับเพิ่มราคาในชวงเทศกาล 
จิตสํานึกของนักทองเท่ียวในการรักษาความสะอาด มีการท้ิงขยะบริเวณชายหาดสาธารณะ และ
คาครองชีพของนักทองเท่ียวสูงขึ้น เมื่อนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นทําใหรานอาหารบางรานปรับเพิ่มราคา
อาหาร  

5. การกอสรางตาง ๆ มีการออกแบบโดยท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมทองถิ่น หรือสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น และใชวัสดุในทองถิ่น 

5.1 การออกแบบผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เนื่องจากพื้นท่ีมีหินขนาดใหญ
จํานวนมาก โรงแรม รานอาหารจะออกแบบใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีของแตละจุด รองลงมาคือ 
การนําอุปกรณ์ประมงตกแตงรานอาหาร ท่ีพัก และการสรางบานพักคลายบานชาวประมง  

5.2 สภาพปัญหา พบวา การออกแบบไมอํานวยกับสภาพแวดลอม ทําใหสภาพแวดลอม
ถูกทําลาย รองลงมาวัสดุทองถิ่นไมแข็งแรงคงทน เนื่องจากวัสดุในทองถิ่นเป็นไม การสรางอาคาร
ของผูประกอบการเอาเปรียบคนในชุมชน โดยมีการสรางอาคารกีดขวางทางน้ํา และไมมีการนํา
สถาปัตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหาดหินงาม อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรูปแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5 องค์ประกอบ สามารถอภิปรายได 
ดังนี้ 

1. ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติและขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
จะเห็นไดวา หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา หาดหินงาม 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพรอมของโรงแรม ท่ีพัก และความพรอมของรานอาหาร
และเคร่ืองดื่ม รานคา ความพรอมของถนนในการเดินทาง และมีพื้นท่ีชายหาดสาธารณะในการใช
รวมกัน แตมีปัญหาสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ปูายบอกทางไมครอบคลุม ไมมีศูนย์ขอมูลนักทองเท่ียว 
ความหนาแนนของนักทองเท่ียวในชวงเทศกาล การประชาสัมพันธ์และการแนะนําแหลงทองเท่ียว
นอย ถนนบางชวงชํารุด และไมมีรถสาธารณะ สอดคลองกับทฤษฎีของ World Tourism Organization: 
WTO (2016) และ Graci and Dodds (2010) ในการกําหนดหลักการเบื้องตนในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ใหคํานึงถึงขีดความสามารถของธรรมชาติหรือขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว (Carrying capacity) มีการดําเนินการจัดการภายใตขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ
มีการทดแทนการฟื้นฟูใหสามารถผลิตและใหบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดตลอดไป มุงพิจารณา
อยางรอบคอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถ  
ในการรองรับทุก ๆ ดาน แนวคิดงานวิจัยของ วิเชียร พันธ์เครือบุตร (2554) พบวา ดานการจัดการ
การพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน มีขอเสนอแนะใน
การเพิ่มเรื่องดานสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักทองเท่ียวและใหเพียงพอตอปริมาณนักทองเท่ียว 
แนวคิดงานวิจัยของ ปองทิพย์ นาคินทร์ (2556) พบวา ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวในการพัฒนา 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพื้นท่ีท่ีสําคัญ หรือพื้นท่ีสาธารณะ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พื้นท่ีท่ียังไมเพียงพอ เชน ปริมาณถังขยะ หองน้ําสาธารณะ และที่จอดรถ และแนวคิดงานวิจัยของ 
จันจิรา สุขบรรจง (2559) พบวา แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน คือ การแกปัญหา
หองพักและท่ีจอตรถไมเพียงพอ อาจจะตองมีการจํากัดปริมาณการเขามาของนักทองเท่ียวเพื่อ
ไมใหพื้นท่ีดูแออัดจนเกินไป โดยการจํากัดการเขาถึงพื้นท่ีของนักทองเท่ียวจะสามารถแกปัญหา
การจราจรติดขัด 
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2. การมีสวนรวมของคนในชุมชนและความตองการของชุมชน จะเห็นไดวา หนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา การมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด การมี
สวนรวมในการรับนักทองเท่ียว การมีสวนรวมในการชวยกันปรับปรุงทัศนียภาพ และการเสนอ
เพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ ในพื้นท่ีแกหนวยงาน แตมีปัญหาคนในชุมชนไมเสนอความตองการท่ี
แทจริง ความไมรวมมือในการสนับสนุนการทองเท่ียวของผูประกอบการ และหนวยงานทองถิ่น  
ไมคอยสนับสนุนตามความตองการ สอดคลองกับทฤษฎีของ UNESCO (2006) มุงใหประชาชน 
ในทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยทฤษฎีของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2554) 
ไดนําแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน คือ มุงใหขอมูลการทองเท่ียวอยาง
เพียบพรอมแกนักทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวเขาใจและหวงใยในสิ่งแวดลอม พรอมท้ังชวยยกระดับ 
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวย แนวคิดงานวิจัยของ วิเชียร พันธ์เครือบุตร (2554) พบวา การ
พัฒนาอะไรก็ตาม สิ่งสําคัญ คือ จะตองไดรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมของคนในทองถิ่น
นั้น ๆ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาเป็นไปไดงายและประสบความสําเร็จ โดยประเด็นท่ีนาสนใจเป็น  
ในเรื่องของขั้นตอนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่น แนวคิดงานวิจัยของ รัฐกรณ์ แสงโชติ 
(2554) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประชาชนไมคอย 
ไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวหรือเสนอแผนการ ประชาชนกลุมตัวอยางทุกกลุมเห็นถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแนวคิดงานวิจัยของ อรวรรณ เกิดจันทร์  
(2556) พบวา การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดกิจกรรมท่ีชวยใหคนในชุมชนทองถิ่นไดมี
สวนรวมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหลงทองเท่ียว  

3. การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหกับคนในทองถิ่น จะเห็นไดวา หนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา ผูประกอบการมีการจางงานคนในชุมชน การสราง
จุดรานคาใหคนในชุมชน ผูประกอบการรับซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชน และการเอื้อเฟื้อของรานคา
ในการรับนักทองเท่ียว แตมีปัญหาหนวยงานภาครัฐไมคอยสงเสริมการทําอาชีพอื่น ๆ หาดบางสวน 
มีการจับจองของกลุมนักลงทุน และไมมีการสงเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน สอดคลองกับ
ทฤษฎี UNESCO (2006) การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ควรมุงกระจายรายไดและนํารายได
เขาสูทองถิ่นใหไดมากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของชุมชนทองถิ่น ผลผลิตในทองถิ่น เพื่อชวย
ลดดุลการคากับตางประเทศไดทางหนึ่ง และเป็นการเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่นนั้น ๆ อีกดวย 
มุงจางงานในทองถิ่นดวยการสงเสริมรูปแบบของงานท่ีนาสนใจ และไดรับผลตอบแทนสูงใหแก
ชุมชนทองถิ่นนั้น แนวคิดงานวิจัยของ Munsters (2014) พบวา กลยุทธ์การทองเท่ียววิถีชีวิตใน
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ชุมชนพื้นเมือง สิ่งท่ีทําและการกระจายของผลประโยชน์ในหมูบาน คือ การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์
และวิถีของกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนตัวเองจากการทองเท่ียว ไดรับการจดทะเบียนเป็นวิถีชีวิตของ
หมูบานท้ังในรูปแบบของการจางงาน และองค์กรสวนรวม และสวนบุคคลตาง ๆ เชน รานอาหาร
โฮมสเตย์ คาเฟุ รานคาหัตถกรรม และตั้งแคมป  

4. การใชทรัพยากรในพื้นท่ี หรือมีการนําเสนอขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิต จะเห็น
ไดวา หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว มีความคิดเห็นวา การนําเสนอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน การแสดงประเพณีในเทศกาลตาง ๆ แกนักทองเท่ียว การแตงกายพื้นเมืองตาม
เทศกาลตาง ๆ และการนําเสนออาหารพื้นเมือง แตมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรบริเวณ
ชายหาด วิถีชีวิตของคนในชุมชนอาจปรับไป คนในชุมชนเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว จิตสํานึก
ของนักทองเท่ียวในการรักษาความสะอาด และคาครองชีพของนักทองเท่ียวสูงขึ้น สอดคลองกับ
ทฤษฎี UNESCO (2006) การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เป็นการรักษาระบบนิเวศจริยธรรม
และสังคมเทาเทียมกัน โดยการสรางความเป็นอยูท่ีดีของชุมชน สรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
สังคมและดานวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเท่ียว และนําเสนอขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตแกนักทองเท่ียว แนวคิดงานวิจัยของ 
อุดร วงษ์ทับทิม (2544) พบวา ชุมชนกับการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน คือ ชาวบานตองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศของผืนปุา
เอาไว อีกท้ัง หวั่นเกรงผลกระทบหากมีนักทองเท่ียวเดินทางเขาไปมาก จะยากแกการควบคุมดูแล 
แนวคิดงานวิจัยของ วิเชียร พันธ์เครือบุตร (2554) พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานพื้นท่ีทองเท่ียว ควรเพิ่มการนําเสนอวิถีชีวิตทองถิ่นของชุมชน
ทองเท่ียวภูทบัเบิก ใหแกนักทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสวิถีชีวิตทองถิ่นของชุมชนท่ีแทจริง 
และแนวคิดงานวิจัยของ รัฐกรณ์ แสงโชติ (2554) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประชาชนกลุมตัวอยางทุกกลุมเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม  

5. การกอสรางตาง ๆ มีการออกแบบโดยท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมทองถิ่น หรือสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น และใชวัสดุในทองถิ่น จะเห็นไดวา หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และนักทองเท่ียว  
มีความคิดเห็นวา การออกแบบผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การนําอุปกรณ์ประมง
ตกแตงรานอาหาร ท่ีพัก การสรางบานพักคลายบานชาวประมง แตมีปัญหาการออกแบบไมอํานวย
กับสภาพแวดลอม วัสดุทองถิ่นไมแข็งแรงคงทน การสรางอาคารของผูประกอบการเอาเปรียบคน
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ในชุมชน และไมมีการนําสถาปัตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น สอดคลองกับทฤษฎีของ World 
Tourism Organization (2016) กําหนดหลักการเบื้องตนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ควรเขาใจและเรียนรูสภาพเฉพาะของพื้นท่ี ทรัพยากร โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทองถิ่น โดยทฤษฎี
ขององค์กรการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization--
UNWTO) เนนการออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุในทองถิ่น (Local 
Architecture and Local Material) และทฤษฎีของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2560) ไดระบุ 
การทองเท่ียวแบบยั่งยืนไววาเป็น ความสมดุลใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. หนวยงานภาครัฐควรชวยในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวท่ีหลากหลายและสามารถ

เขาถึงนักทองเท่ียวได เชน การประชาสัมพันธ์ผานทาง Social Media โดยมีการรวมมือกันของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 

2. ควรมีการจัดตั้งหรือรวมตัวของผูประกอบการในการเชื่อมโยงธุรกิจในพื้นท่ี รวมถึงพูดคุย
ปัญหา อุปสรรค รวมกันแกปัญหาในการทองเท่ียว 

3. ควรมีสินคาของท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว 
ท่ีไดมาเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ (2) เปรียบเทียบ ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนักทองเท่ียว จํานวน 
400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ สําหรับสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห์ขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน เปรียบเทียบปัจจัยสวนบุคคลและ
ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม  
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช t test และ F test วิเคราะห์ขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา (1) ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเสนทางมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
ยานพาหนะ ดานสถานี ดานผูประกอบการ และดานความปลอดภัย ตามลําดับ (2) ปัจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยาน
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ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบวา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ระบบขนสงสาธารณะ, ภาวะปกติใหม, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 
ABSTRACT 

 
  This study aims to (1) Study the factors affecting the development of public 
transport to promote tourism under the new normal conditions. in the area of Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Historical Park (2) Compare Factors affecting the development of 
public transport to promote tourism under the new normal conditions in the area 
of Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park by 400 tourists. The tool used in this 
research was an online questionnaire. For the statistics used in the data analysis, 
percentage, mean, standard deviation were used to compare personal factors and 
Factors affecting the development of public transport to promote tourism under 
the new normal conditions in the Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park area by 
using t test and F test. Data were analyzed using SPSS package. It was found that  
(1) Factors affecting the development of public transport to promote tourism under new 
normal conditions. in the area of Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park Overall, 
it’s at a high level. When considering each aspect, it was found that the route side 
was the most followed by in terms of vehicles, stations, operators, and safety, 
respectively, and (2) Factors affecting the development of public transport to promote 
tourism under the new normal conditions. In the Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical 
Park area, it was found that overall and in each aspect differed statistically at the .05 
level. 
  
Keywords: Development, Public Transport, New Normal, Ayutthaya Historical Park 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ไดแก ทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resources) ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ (Archeological and Historical Resource) ทรัพยากรการทองเท่ียว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism Resources) ซึ่งในแตละภูมิภาคของประเทศไทยจะมี
ความแตกตางกันไป ดวยระยะเวลาอันยาวนานท่ีดินแดนแหงนี้เป็นท่ีตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน
ไดสั่งสมอารยะธรรมเป็นมรดกตกทอดสืบตอกันมา และไดกลายเป็นทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีอํานวย
ประโยชน์ใหแกประเทศอยางมหาศาล ไมวาจะเป็นสถานท่ีทองเท่ียว กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต และดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเยี่ยม
เมืองไทย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2554)  

จนกระท่ังในชวงตนปี พ.ศ. 2563 เกิดวิกฤติโลกจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ 
โควิด-19 (COVID-19) โดยเริ่มแพรระบาดจากเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปุย ประเทศจีน ซึ่งไดรับการยืนยัน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และไดแพรกระจายไปท่ัวโลก โดยองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization--WHO) ประกาศให โควิด-19 เป็นโรคติดตออันตรายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
และตอมาประกาศเป็นโรคติดตอท่ีมีการระบาดใหญไปท่ัวโลก (Pandemic) ในวันท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 การตอบสนองทางสาธารณสุขท่ัวโลก ประกอบดวย การจํากัดการทองเท่ียว การกักดาน 
การหามออกจากเคหะสถานเวลาค่ําคืน การยกเลิกการจัดงาน และการปิดสถานศึกษา และมีการใช
มาตรการการหามออกจากเคหะสถานเวลาค่ําคืนอยางหลากหลาย มีการคัดกรองตามทาอากาศยาน
และสถานีรถไฟ และมีการออกคําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคท่ีมีการแพรเชื้อในระดับ
ประชาคม มีการปิดสถานศึกษาท่ัวประเทศหรือสวนทองถิ่นอยางนอย 115 ประเทศ สงผลกระทบกับ
นักเรียนนักศึกษามากกวา 1.20 พันลานคน (UNESCO, 2020)  

หนึ่งในธุรกิจท่ีอยูควบคูกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางระบบการขนสงสาธารณะก็ไดรับ
ผลกระทบไปดวยจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 นี้ สงผลใหการใชระบบการขนสงสาธารณะ
ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไดรับผลกระทบ เกิดการเดินทางของนักทองเท่ียวนอยลง 
และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติ
ใหมในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะทําการศึกษา  
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หาปัจจัยการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมของระบบการขนสงสาธารณะและ
แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายใตภาวะ  
ปกติใหมในปัจจุบันและตอยอดไปสูการพัฒนาในอนาคต 
           

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใต
ภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา     
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 
นิยามศัพท์ 

 
 ปัจจัย หมายถึง ปัจจัยดานตาง ๆ ของประชากร เชน ลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบไปดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา ท่ีสงผลตอการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหมในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  
 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยผานลําดับขั้นตอนการปรับปรุงตาง ๆ ไปสูระดับ
ท่ีดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนาไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีนาพอใจ ในท่ีนี้การพัฒนา 
คือ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  
 ระบบขนสงสาธารณะ หมายถึง การบริการคมนาคมขนสงผูโดยสารในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาท่ีสามารถใชได ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ 5 ดาน คือ ดานเสนทาง ดานยานพาหนะ 
ดานสถานี ดานผูประกอบการ ดานความปลอดภัย 
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 ภาวะปกติใหม หมายถึง ภาวะปกติหลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
หรือท่ีรูจักกันในคําวา New Normal ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการใชชีวิตประจําวัน
และเกิดการปรับตัวใหมเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดในปัจจุบัน  
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หมายถึง เขตโบราณสถาน ครอบคลุมพื้นท่ีจํานวน
กวา 3,000 ไร และประกอบไปดวยพระราชวัง วัด และโบราณสถานสําคัญ จํานวน 28 แหง 
อุทยานแหงนี้ไดรับการพิจารณาเป็นมรดกโลกเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากองค์กรยูเนสโก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

พื้นท่ีการศึกษาครั้งนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูภายใน
และภายนอกเกาะเมืองอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

กลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งเป็นนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวภายในเขตอุทยาน-
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา    
  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
โดยอางอิงจากทฤษฎี ดังตอไปนี้ 
 องค์ประกอบของเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” แบงออกได ดังนี้ 
 1. ดานเสนทาง (The Way) หมายถึง เสนทางในการขนสง แบงออกเป็นเสนทางน้ําซึ่งเป็น
เสนทางการเดินเรือระหวางประเทศโดยผานทะเลและมหาสมุทร หรือเสนทางภายนอกในประเทศ 
เชน ลําคลอง แมน้ํา ฯลฯ เสนทางบก แบงออกเป็นเสนทางรถยนต์และเสนทางรถไฟ ประการสุดทาย 
คือ เสนทางอากาศ ซึ่งสามารถติดตอไดท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ นอกจากเสนทาง
การขนสงดังกลาวแลว ทอในการลําเลียง ก฿าซหรือวัสดุอยางอื่น ก็จัดเป็นเสนทางดวย  
 2. ดานพาหนะ (The Vehicle) หมายถึง พาหนะเป็นสื่อกลางในการลําเลียงผูโดยสารหรือ
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สินคาในสมัยโบราณ ไดแก ชาง มา ลา อูฐ เกวียนเรือ ฯลฯ แตปัจจุบันไดนําเครื่องจักรมาใชในการ
ขับเคล่ือนแทนแรงงานคนและสัตว์ พาหนะในปัจจุบัน ไดแก รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ 
 3. ดานสถานี (The Terminal) หมายถึง สถานีเป็นจุดเริ่มตนหรือปลายทางของการขนสง
สถานีแตละประเภทขึ้นอยูกับเสนทางและยานพาหนะในการขนสง ตัวอยางการขนสงทางบก สถานี 
ไดแก สถานีขนสงรถประจําทาง สถานีรถไฟ การขนสงทางน้ํา ไดแก ทาเรือ การขนสงทางอากาศ 
ไดแก สนามบิน 
 4. ดานผูประกอบการ (The Carrier) ผูประกอบการ คือ ผูท่ีใหบริการการขนสงอาจจะ
เป็นรัฐบาลหรือเอกชน ซึ่งเป็นผูใหบริการอาจไดรับคาจาง ถาดําเนินการในลักษณะของธุรกิจ
หรือไมไดรับผลตอบแทนถาดําเนินการเพ่ือสวนบุคคลมิไดรับจาง     
 5. ดานความปลอดภัย (The Safety Travel) หมายถึง ความปลอดภัยในการเดินทางภายใต
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน ไดแก มาตรการปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา อยางเชน การวัดอุณหภูมิรางกาย การเวนระยะหาง และการสวมหนากากอนามัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ศึกษาขอมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีตัวแปรท่ีเกี่ยวของสามารถนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดดังนี้ 
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          ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ภูมิลําเนา 
7. ลักษณะของการเดินทางทองเที่ยวครั้งนี้ 

 ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสง-
สาธารณะเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยาน-
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

1. ดานเสนทาง (The Way) 
2. ดานพาหนะ (The Vehicle) 
3. ดานสถานี (The Terminal) 
4. ดานผูประกอบการ (The Carrier) 
5. ดานความปลอดภัย (Security) 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ตางกันมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพ่ือสงเสริมการ 
ทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตางกัน   
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป ซึ่งเป็นนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางทองเท่ียวภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จํานวน 1,723,710 คน 
(สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชสูตร Taro Yamane 
(อางถึงใน ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2557) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 และไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทําการสรางใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แบงออกเป็น 3 สวน 
ประกอบดวย (1) ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ (2) ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะปกติใหมในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ (3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ หลังจากนั้นทําการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 คน และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยางท่ีมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
จํานวน 30 ชุด โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
400 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) และหาคาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงแบบ
มาตรฐาน คา t test และคา F Test หรือ ANOVA โดยใชเกณฑ์คาเฉลี่ยการแปรผล คือ (4.21-5.00 = 
มากท่ีสุด, 3.41-4.20 = มาก, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 1.81-2.60 = นอย, 1.00-1.80 = นอยท่ีสุด) 

 
ผลการวิจัย 

 
 1. ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็น
รอยละ 58.2 มีชวงมีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นรอยละ 36.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 
48.0 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นรอยละ 39.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นรอยละ 38.3 มีภูมิลําเนา ภาคกลาง คิดเป็นรอยละ 54 มีลักษณะของการเดินทางทองเท่ียว
ครั้งนี้ เดินทางคนเดียว คิดเป็นรอยละ 48.3 มีพาหนะท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียว รถตูโดยสาร 
คิดเป็นรอยละ 85.3 
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 2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ แบงออกเป็น 5 ดาน ไดแก ดานเสนทาง ดานพาหนะ 
ดานสถานี ดานผูประกอบการ ดานความปลอดภัย สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 
ตาราง 1  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ภาวะปกติใหม่ 
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านเส้นทาง  

ประเด็นการตัดสินใจ  ̅ SD ระดับของปัจจัย 
1. ดานเสนทาง 4.29 0.43 มากท่ีสุด 

1.1 ความปลอดภัยของเสนทาง 4.06 0.59 มาก 
1.2 ความซับซอนของเสนทาง 4.41 0.73 มากท่ีสุด 
1.3 ความชัดเจนของปูายบอกทาง สัญลักษณ์ 

ปูายบอกจุดบริการ 4.37 0.60 มากท่ีสุด 
1.4 ความเหมาะสมของทัศนียภาพของเสนทาง 4.35 0.72 มากท่ีสุด 
1.5 ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวก

บนทองถนน (ไฟจราจร ทางมาลาย 
สะพานลอย ไฟขางทาง) 4.27 0.73 มากท่ีสุด 
 
จากตาราง 1 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 

ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานเสนทาง โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.19, SD = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ความซับซอนของ

เสนทาง อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.41, SD = 0.73) รองลงมาคือ ความชัดเจนของปูายบอกทาง 

สัญลักษณ์ ปูายบอกจุดบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.37, SD = 0.60) ความเหมาะสมของ

ทัศนียภาพของเสนทาง อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.35, SD = 0.72) ตามลําดับ  
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ตาราง 2  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ภาวะปกติใหม่  
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านยานพาหนะ     

ประเด็นการตัดสินใจ  ̅  SD ระดับของปัจจัย 
2. ดานยานพาหนะ 4.22 0.49 มากท่ีสุด 

2.1 ยานพาหนะอยูในสภาพพรอมใชงาน 4.01 0.62 มาก 
2.2 ความหลากหลายของยานพาหนะ 4.37 0.62 มากท่ีสุด 
2.3 ความสะอาดของยานพาหนะ 4.18 0.72 มาก 
2.4 ยานพาหนะมีจํานวนเพียงพอตอจํานวน

นักทองเท่ียว 4.31 0.77 มากท่ีสุด 
2.5 ยานพาหนะมีการจดทะเบียนตามท่ี

กฎหมายกําหนด 4.26 0.74 มากท่ีสุด 
  
 จากตาราง 2 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานยานพาหนะ โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.22, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ความหลากหลายของ

ยานพาหนะ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.37, SD = 0.62) รองลงมาคือ ยานพาหนะมีจํานวนเพียงพอ

ตอจํานวนนักทองเท่ียว อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.31, SD = 0.77) ยานพาหนะมีการจดทะเบียน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.26, SD = 0.74) ตามลําดับ  
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ตาราง 3  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ภาวะปกติใหม่  
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านสถานี 

ประเด็นการตัดสินใจ  ̅  SD ระดับของปัจจัย 
3. ดานสถาน ี 4.18 0.50 มาก 

3.1 ท่ีตั้งของสถานีและจุดจอดรับ-สง
ผูโดยสารมีความเหมาะสม 3.96 0.66 มาก 

3.2 จํานวนท่ีนั่งรอรถโดยสารมีความเพียงพอ
ตอจํานวนนักทองเที่ยว 4.33 0.74 มากท่ีสุด 

3.3 ตารางเวลาใหบริการมีความชัดเจนและ
เป็นไปตามท่ีกําหนด 4.23 0.74 มากท่ีสุด 

3.4 มีปูายแสดงขอมูลขาวสารในแตละสถานี
และจุดจอดรับ-สงผูโดยสาร 4.28 0.75 มากท่ีสุด 

3.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
นักทองเท่ียวภายในสถานี 4.14 0.75 มาก 

 
  จากตาราง 3 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานสถานี โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.18, SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา จํานวนท่ีนั่งรอรถโดยสาร 

มีความเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียว อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.33, SD = 0.74) รองลงมาคือ 

มีปูายแสดงขอมูลขาวสารในแตละสถานีและจุดจอดรับ-สงผูโดยสาร อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 
4.28, SD = 0.75) ตารางเวลาใหบริการมีความชัดเจนและเป็นไปตามท่ีกําหนด อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ̅ = 4.23, SD = 0.74) ตามลําดับ  
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ตาราง 4 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ภาวะปกติใหม่  
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านผู้ประกอบการ 

ประเด็นการตัดสินใจ  ̅  SD ระดับของปัจจัย 
4. ดานผูประกอบการ 4.21 0.48 มากท่ีสุด 

4.1 ความเหมาะสมดานบุคลิกภาพของ
พนักงานขับรถ 4.21 0.62 มากท่ีสุด 

4.2 ความเหมาะสมของอัตราคาโดยสาร 
ในการใชบริการแตละครั้ง 4.28 0.69 มากท่ีสุด 

4.3 พนักงานขับรถมีการใหบริการ
นักทองเท่ียวทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.25 0.67 มากท่ีสุด 

4.4 พนักงานขับรถมีความรูดานสถานท่ี
ทองเที่ยว และสามารถใหขอมูลกับ
นักทองเท่ียวได 4.22 0.75 มากท่ีสุด 

4.5 พนักงานจําหนายตั๋วโดยสารสามารถ
สื่อสารและใหขอมูลดานตาง ๆ  
แกนักทองเท่ียวได 4.11 0.93 มาก 

   
  จากตาราง 4 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานผูประกอบการ โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.21, SD = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ความเหมาะสมของ

อัตราคาโดยสารในการใชบริการแตละครั้ง อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.28, SD = 0.69) รองลงมาคือ 

พนักงานขับรถมีการใหบริการนักทองเท่ียวทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.25, 
SD = 0.67) พนักงานขับรถมีความรูดานสถานท่ีทองเท่ียว และสามารถใหขอมูลกับนักทองเท่ียวได 

อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.22, SD = 0.75) ตามลําดับ  
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ตาราง 5  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ภาวะปกติใหม่  
ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความปลอดภัย 

ประเด็นการตัดสินใจ  ̅  SD ระดับของปัจจัย 
5. ดานความปลอดภัย 4.21 0.55 มากท่ีสุด 

5.1 มีการติดกลองวงจรปิดตลอดเสนทาง
โดยสาร 4.06 0.73 มาก 

5.2 มีการเวนระยะหางท่ีนั่งภายในสถานี
และยานพาหนะ 4.31 0.64 มากท่ีสุด 

5.3 มีการวัดอุณหภูมิและมีบริการ 
เจลแอลกอฮอล์กอนและหลัง 4.23 0.85 มากท่ีสุด 

5.4 พนักงานจําหนายตั๋วโดยสารและ
พนักงานขับรถ สวมหนากากอนามัย
ตลอดการใหบริการนักทองเท่ียว 4.32 0.77 มากท่ีสุด 

5.5 มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลายเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางผูใหบริการ
และนักทองเท่ียว 4.19 0.98 มาก 
 

  จากตาราง 5 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ภายใตภาวะปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานความปลอดภัย โดย

ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.21, SD = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา พนักงาน
จําหนายตั๋วโดยสารและพนักงานขับรถ สวมหนากากอนามัยตลอดการใหบริการนักทองเท่ียว อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.32, SD = 0.77) รองลงมาคือ มีการเวนระยะหางท่ีนั่งภายในสถานีและ

ยานพาหนะ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.31, SD = 0.64) มีการวัดอุณหภูมิและมีบริการ 

เจลแอลกอฮอล์กอนและหลัง อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.23, SD = 0.85) ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

1. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานเสนทาง กลาวคือ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยานั้นเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมี
ความสําคัญตอภาพลักษณ์การทองเท่ียวในไทยอยางมาก จึงควรมีภาพลักษณ์ในบริเวณท่ีงดงาม 
เชน ความซับซอนของเสนทางโดยรอบเพื่อเหมาะสมของทัศนียภาพโดยรอบท่ีงดงาม เพื่อเป็นการ
สงเสริมการทองเท่ียว และความชัดเจนของปูายบอกทาง สัญลักษณ์ ปูายบอกจุดบริการตาง ๆ ใน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือแจงใหนักทองเท่ียวทราบถึงเสนทาง การลดปัญหาท่ีเกิดจากการ
จารจรติดขัด นักทองเท่ียวเกิดการเกิดความเขาใจผิดจากปูายสัญลักษณ์ท่ีไมชัดเจน ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จโทวรกานต์ สาระปัญญา (2558) 
ศึกษาเรื่อง การจัดการจราจรในยานศูนย์การคา ยานชุมชน และจุดบริการขนสงสาธารณะ: กรณีศึกษา
ในเขตเทศบาลนครรังสิต พบวา ประชาชนผูใชรถใชถนนสวนมาก มีการวางแผนการเดินทาง และ
ศึกษาเสนทางกอนท่ีจะออกเดินทาง แตกลับพบวา ยังมีปัญหาดานการไดรับการประชาสัมพันธ์จาก
เจาหนาท่ีในการใชเสนทาง โดยตามหลักแนวคิดการบริหารจัดการจราจร ในมาตรการดานการให
การศึกษาแลวจะตองมีการเผยแพรขอมูลการเดินทางเพื่อเตรียมความพรอม ดวยเหตุนี้จึงทําให
ประชาชนไมทราบถึงจุดท่ีมีการปิดเสนทาง หรือมีการจัดกิจกรรม จนนําไปสูการเกิดปัญหาการจราจร 

2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานยานพาหนะ กลาวคือ ระบบการขนสง
ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้น ควรมีรูปแบบของยานพาหนะท่ีหลากหลายสะดวกสบาย 
และจะตองมียานพาหนะมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียวในชวงเวลาตาง ๆ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวจิัยของ กรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการใหบริการรถ
โดยสารสาธารณะในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ําเงิน) พบวา ผลจากการศึกษา
สภาพการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดานความสะดวก พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีรับการบริการท่ีสะดวกสบายมากขึ้น มีการใหบริการตลอด 24 ชม.
หากแตจะมีปัญหาเฉพาะชวงเทศกาลพิเศษและชวงเวลาเรงดวน ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
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การจัดคิวรถใหเหมาะกับชวงเวลาหรือเทศกาล การกําหนดเสนทางการใหบริการยังไมครอบคลุมท่ัวถึง 
และสงผูโดยสารไมถึงจุดหมายปลายทาง  

3. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานสถานี กลาวคือ นักทองเท่ียวตองการ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานีใหเพียงพอตอความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ และปริญญานันท์ ฉั่วกุล (2561) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของรถ
โดยสารสาธารณะสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา การใหบริการเกี่ยวกับสถานีหรือ 
จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ท่ีนั่งรอหรือท่ีนั่งพักของผูสูงอายุ ตองการใหมีท่ีนั่งรอรถโดยสารใน  
แตละสถานีหรือจุดจอดรถโดยสารใหมีการติดตั้งมากขึ้นกวาปัจจุบันท่ีมีอยูเพราะท่ีนั่งแตละสถานี
หรือจุดจอดรถโดยสารมีท่ีนั่งนอยเกินไปและไมเพียงพอตอจํานวนผูโดยสาร ซึ่งบางครั้งท่ีจุดจอด
รถโดยสารมีผูใชบริการจํานวนมาก ผูสูงอายุบางทานท่ีมารอรถโดยสารก็ไมสามารถนั่งรอได ดังนั้น
ผูสูงอายุจึงเสนอวาถาสถานีหรือจุดจอดจุดไหนมีจํานวนผูโดยสารมาก ก็ใหมีการติดตั้งท่ีนั่งในให
มากพอตอจํานวนผูโดยสาร ณ จุดนั้น หรือมีการติดตั้งท่ีนั่งใหเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอกับ
สถานีหรือจุดจอดแตละท่ี ทางเดินหรือบันได สถานีรถโดยสารในสวนของทางเดินและบันไดผูสูงอายุ
ตองการใหมีราวจับตลอดท้ัง 2 ขาง ตามระยะทาง และพื้นทางเดินควรเป็นพื้นท่ีไมลื่น สวนทางเดิน
ของจุดจอดรถตามปูายรถโดยสารตาง ๆ ตองการใหมีการปรับปรุงทางเดินใหมีความราบเรียบ
เสมอกันของพื้นทางเดินและตองการใหมีการสรางราวจับตรงทางเดิน   

4. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานผูประกอบการ กลาวคือ ภาพลักษณ์
ของผูใหบริการนั้นมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการของนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการระบบขนสง
สารธารณะในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพนักงานขับรถ และพนักงานขายตั๋ว
โดยสารตองมีความสามารถในการสื่อสารและใหขอมูลดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียวได ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการใหบริการรถ
โดยสารสาธารณะในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ําเงิน) พบวา ผลจาก
การศึกษาปัญหาอุปสรรคดานบุคลากร พนักงานขับรถสวนใหญมีความรูนอย ไมปฏิบัติตามกฎจราจร 
ขาดการฝึกอบรมจากผูประกอบการ ขาดจิตสํานึกในการใหบริการ    

5. ปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายใตภาวะ
ปกติใหม ในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดานความปลอดภัย กลาวคือ ภายใต
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ภาวะปกติใหม สิ่งท่ีนักทองเท่ียวคํานึกถึงเป็นอยางแรกคือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะจากไวรัส  
โคโรนา โดยผูใหบริการ พนักงานจําหนายตั๋วโดยสารและพนักงานขับรถ ควรสวมหนากากอนามัย
ตลอดการใหบริการ นักทองเท่ียวควรมีการเวนระยะหางท่ีนั่งภายในสถานีและยานพาหนะ การเวน
ท่ีนั่งโดยสาร มีการวัดอุณหภูมิและมีบริการเจลแอลกอฮอล์กอนและหลังการใชบริการ เป็นสิ่งท่ีตอง
คํานึงในการใชบริการระบบขนสงสาธารณะในยุค New Normal ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พัชรียา แกวชู (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทองเท่ียว
แบบ New Normal หลังการแพรระบาดโควิด-19 พบวา ในปัจจุบันนักทองเท่ียวใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยในการทองเท่ียว จากคาเฉลี่ยดานความปลอดภัยในการทองเท่ียวมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควรเตรียมการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ตาง ๆ และพัฒนาการบริการใหตอบสนอง
พฤติกรรมการทองเท่ียวแบบวิถีปกติใหม (New Normal) และเป็นการเพิ่มศักยภาพใหแกสถาน-
ประกอบการเอง และจากผลการวิจัยพบวา ในดานนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากภาครัฐ ในดาน
มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวจากภาครัฐ งายตอการเขาถึงและใชงาน และดานมาตรการสงเสริม
การทองเท่ียวจากภาครัฐมีความสะดวก ในการใชงานสําหรับประชาชน มีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสรางนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวและนโยบายการพัฒนาการ
ทองเท่ียวแบบ New Normal ใหตอบสนองกับนักทองเท่ียวและทําใหตลาดการทองเท่ียวมีศักยภาพ
มากขึ้น ในดานมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวจากภาครัฐ งายตอการเขาถึงและใชงาน และดาน
มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวจากภาครัฐ มีความสะดวกในการใชงานสําหรับประชาชน คาเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสรางนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวและนโยบายการ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบ New Normal ใหตอบสนองกับนักทองเท่ียว และทําใหตลาดการทองเท่ียวมี
ศักยภาพมากขึ้น 

  

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ขอมูลจากการวิจัยระบุวา ตองสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหบริการ (Digital Lifestyle) ดาน
เสนทางในการทองเท่ียว มีการแสดงสถานีและยานพาหนะที่ใหบริการ  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ขอมูลจากการวิจัยระบุวา ควรมีการศึกษาถึงการใหบริการท่ีสงเสริมการทองเท่ียวดวยระบบ

ขนสงสาธารณะ เชน การทองเท่ียวไปในสถานท่ีตาง ๆ เชน วัด พิพิธภัณฑ์ และคาเฟุตาง ๆ เพื่อ
ดึงดูดนักทองเท่ียวยุคใหม 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟลอยน้ าภายใต้สถานการณ์แบบปกติใหม่ 
Factors Affecting the Selection of Floating Train Services under  

New Normal Situation 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟ ลอยน้ํา

ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม และ (2) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอย
น้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม กลุมตัวอยางเป็นนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการรถไฟลอยน้ํา 
ขบวนพิเศษนําเท่ียว กรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม  
ทําการทดสอบเครื่องมือโดยทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และทดสอบความเชื่อมั่น ใชสถิติ
พื้นฐานในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t test และ คา 
F Test หรือ ANOVA ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได 10,001-15,000 บาทตอเดือน ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟ
ลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหมโดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม พบวา (1) สถานภาพตางกัน 
พิจารณาในดานของราคา (Price) ตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน พิจารณาในดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ตางกัน การประกอบอาชีพตางกัน พิจารณาในดานชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) ตางกัน และรายได แตกตางกัน พิจารณาถึง การสงเสริมการตลาด (Promotion) แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การเลือกใชบริการ, รถไฟลอยน้ํา, สถานการณ์แบบปกติใหม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were (1) to study the factors affecting the selection 
of a floating train service under normal circumstances and (2) to compare. Factors 
affecting the selection of floating train services under new normal circumstances 
The sample group were Thai tourists who used the floating train service.  special 
tour guide Bangkok-Pasak Cholasit Dam consisted of 400 people. The instrument 
used was a questionnaire. The tool was tested by content integrity test (IOC) and 
confidence test. Basic statistics were used to analyze the data, i.e. mean, percentage, 
standard deviation, t test and F Test or ANOVA. The results showed that most of them 
were male, aged between 31-40 years old, having a bachelor's degree. 10,001-15,000 
baht per month. Factors affecting the choice of floating train services under new 
normal circumstances as a whole, at a high level. When comparing the factors 
affecting the selection of the floating train service under the new normal situation, 
it was found that (1) the status was different. Consider in terms of price (Price), different 
levels of education. Consider in terms of promotion, marketing (Promotion), different 
occupations. Considering different distribution channels (Place) and different income, 
considering the marketing promotion (Promotion) with a statistical significance at 
the .05 level 

 
Keywords: Service Selection, Floating Train, New Normal Situation 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 การทองเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเป็นอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว  
ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดธุรกิจตอเนื่อง อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคารรานอาหาร รานจําหนาย
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ของท่ีระลึกและสินคาพื้นเมือง ซึ่งกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่น 
รวมท้ังสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปีละหลายแสนลานบาท และ
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมโดยมีสัดสวน
รอยละ 4.80 ของมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการทองเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียัง
สามารถทําเงินเขาประเทศไทยไดอยางตอเนื่องถึงแมวาสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะยังไมกระเตื้องขึ้น
ก็ตาม (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2563) จากผลการสํารวจพบวา นักทองเท่ียวไทยยังมีความตองการ
เดินทางไปเท่ียวเพื่อพักผอนมากท่ีสุดแมวาจะเกิดสถานการณ์ Covid-19 ในชวงปี ค.ศ. 2020 ท่ีผานมา 
การทองเท่ียวไดเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก และในปี ค.ศ. 2021 จึงเกิดการทองเท่ียวในรูปแบบใหมท่ี
มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นจากเดิมท่ีเป็นการทองเท่ียวแบบมวลชนก็จะลดนอยลง การทองเท่ียว
ตัวตนเองจะมีมากขึ้น ซึ่งนักทองเท่ียวหลายคนใหความเห็นวา การเดินทางคนเดียวสามารถวางแผน 
การเดินทางไดเอง สามารถเปลี่ยนแผนไดทุกเมื่อตามท่ีตัวเองตองการ และยังไมตองรอใครใหเสียเวลา 
กลุมคนท่ีชอบเท่ียวคนเดียวนั้นไมไดเท่ียวคนเดียวเพราะความจําเป็น แตเท่ียวเพราะชอบและสมัครใจ
ท่ีจะเท่ียวดวยตัวคนเดียวเพราะมันสนุกและดื่มด่ํากับการความสุขจากการเดินทางไดอยางเต็มท่ี 
นอกจากยังมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีนาสนใจ อยางเชน บริการหารูมเมตมาแชร์หองพัก 
หรือเว็บไซต์ท่ีใหบริการติดตามความปลอดภัยท่ีจะคอยเช็คความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และ 
การทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม อาทิ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียว
โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ และการทองเท่ียวแบบพักระยะยาว (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)  
 รถไฟลอยน้ํา เป็นขบวนรถพิเศษนําเท่ียวของการรถไฟแหงประเทศไทย และใหบริการ  
ตูโดยสารพิเศษจัดเฉพาะเชาเหมาคัน สําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางเป็นหมูคณะ เสนทาง
กรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ ซึ่งออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) มุงหนาสูสถานีสามเสน 
บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แกงคอย แกงเสือเตน โดยทําการแวะพัก
ท่ีจุดชมวิวรถไฟลอยน้ํากลางเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ และสิ้นสุดท่ีสถานีโคกสลุง ซึ่งระหวางการเดินทาง
นักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศและไดรับประสบการณ์ในการเดินทาง ไมวาจะเป็นรับประทาน
อาหารกลางวันจากรานคาของกลุมชุมชนทองถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชน
ไทยเบิ้ง การแสดง และจําหนายสินคาพื้นเมือง OTOP นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อน
ปุาสักชลสิทธิ์ ไปสักการะพระใหญ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี หรือเขาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(การรถไฟแหงประเทศไทย, 2563) ในปัจจุบันจากกระแสการทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให
นักทองเท่ียวคอนขางมีอิทธิพลตอการเดินทางและการพัฒนาการทองเท่ียว มีรูปแบบการทองเท่ียว 
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ท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมท้ังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวและ
การเดินทางในรูปแบบตาง ๆ มีความระวัดระวังตนเองในการเดินทางทองเท่ียวมากขึ้นภายใต
สถานการณ์แบบปกติใหม ดังนั้น การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม จึงมีความสําคัญท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาขบวนรถไฟพิเศษ
นําเท่ียวกรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ และขบวนรถไฟนําเท่ียวขบวนอื่น ๆ ภายใตสถานการณ์แบบ
ปกติใหมตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม 
2. เพื่อเปรียบเทียบ ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ

ปกติใหม 
 

นิยามศัพท์ 
 

1. ปัจจัย หมายถึง สิ่งดึงดูดใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนและใชบริการรถไฟทองเท่ียว
ขบวนกรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประกอบดวย ทรัพยากร
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
ความนิยมในการทองเท่ียว การขยายเสนทางคมนาคม 

2. รถไฟลอยน้ํา หมายถึง ขบวนรถไฟพิเศษนําเท่ียวกรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ ซึ่งขบวน
รถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) จากนั้นหยุดรับ-สง ผูโดยสารตามสถานีตาง ๆ คือ สามเสน 
บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แกงคอย แกงเสือเตน ผานจุดชมวิว “รถไฟ
ลอยน้ํา” กลางเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ และสิ้นสุดท่ีสถานีโคกสลุง   

3. สถานการณ์แบบปกติใหม หมายถึง แนวทางแบบใหมท่ีนักทองเท่ียวจะตองปรับตัวและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งจําเป็นตองระมัดระวัง
การดําเนินชีวิต ภายใตหลักการการเวนระยะหางทางสังคมและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพื้นท่ี คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี และกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษา เป็นนักทองเท่ียวชาวไทย
ท่ีใชบริการรถไฟลอยน้ํา ขบวนพิเศษนําเท่ียว กรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ จํานวน 33,570,851 คน 
(การรถไฟแหงประเทศไทย, 2563) โดยกําหนดเนื้อหาการวิจัย ประกอบดวย ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือก 
ใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือก 
ใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ท้ังนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นระยะเวลา 
5 เดือน ตั้งแตชวง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา 
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม อาศัยการประยุกต์ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด เพื่อสราง
กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา 
(Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และความปลอดภัยดานสาธารณสุข (Health 
security) (มัชฌิมา อุดมศิลปะ และนรินทร์ สังข์รักษา, 2560) โดยนําเสนอตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ์
สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินคา บริการ สถานท่ี 
บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑ์จึงประกอบดวย 
สินคา บริการ ความคิด สถานท่ีองค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ตองมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณคา 
(value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ์สามารถขายได ผลิตภัณฑ์ในท่ีนี้หมายถึง 
สิ่งดึงดูดใจตาง ๆ ท่ีกระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดความตองการเดินทางเพื่อใชบริการรถไฟลอยน้ํา
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม (2) ราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา รวมท้ัง
หาชองทางการจัดจําหนายและวิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญท่ีธุรกิจจะตองดําเนินการ
ตอไป คือ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมใหกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะนําไปเสนอขาย กอนท่ีจะกําหนดราคา
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สินคาและวิเคราะห์ขอมูลอีกดวยวา กลุมผูบริโภคหลักเป็นคนกลุมชื่นชอบของถูกหรือกลุมกระเปาหนัก 
เพราะการตั้งราคาถูกกวาคูแขงในตลาดมากเกินไป อาจะทําใหลูกคาไมเชื่อในคุณภาพสินคา และ  
เทใจไปซื้อสินคาตัวอื่นไดเชนกัน ราคาของสินคาตองตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุมลูกคา การตั้งราคา
ถึงจะเหมาะสมตามความเป็นจริง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดปัจจัยดานราคา ไดแก ราคาสําหรับ
การจัดจําหนายตั๋วรถไฟ และการเขาถึงราคาโดยสารของนักทองเท่ียว (3) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ Marketing Channel) หมายถึง 
กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑ์จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ์
และกรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต 
คนกลาง และผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
และใชชองทางออม จากผูผลิตผานคนกลางไปยังผูบริโภค (สืบชัย อันทะไชย, 2552) ชองทางการ
จัดจําหนายในท่ีนี้ คือ ชองทางท่ีนักทองเท่ียวสามารถจอง หรือซื้อตั๋วโดยสารรถไฟลอยน้ําผาน
ชองทางตาง ๆ ท้ังในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการเขาถึงงาย
ของนักทองเท่ียว (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการติดตอสื่อสารไปยังตลาด
เปูาหมาย การสงเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย 
วัตถุประสงค์ของการสงเสริมการตลาด เพ่ือบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ์ออกจําหนายในตลาด
พยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพ่ือเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค ดังนั้น การสงเสริมการตลาด
จะตองมีกระบวนการติดตอสื่อสาร เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธ์ระหวางผูรับกับผูสง การประชาสัมพันธ์
กระจายขาวสารผานทางสื่อดิจิทัลออนไลน์ของเว็บไซต์การรถไฟแหงประเทศไทย เฟซบุ฿กแฟนเพจ 
หรือเว็บบล็อกท่ีมีชื่อเสียงเพื่อโนมนาวใจผูบริโภคท่ีตองการเดินทางเพื่อทองเท่ียว และ (5) ความ
ตองการความปลอดภัยดานสาธารณสุข (Health Security) หรือรูปแบบการทองเท่ียวหลังสถานการณ์
โควิด-19 ตอจากนี้ไปมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสูการทองเท่ียวท่ีผูคนออกแบบการเดินทางทองเท่ียว
ดวยตัวเองมากขึ้น การทองเท่ียวในแตละจุดหมายปลายทางจะเป็นไปในลักษณะของการอยูพํานัก
ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอยางยาวนานมากขึ้น การทองเท่ียวแบบเดินทาง
ครั้งเดียวแตไปไดหลาย ๆ ประเทศ จะลดความนิยมลง ผูคนจะจับจายใชสอยทําธุรกรรมทางการเงิน
ผานอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการและเครือขายธุรกิจทางการทองเท่ียวจึงตองปรับตัว 
และไมหยุดนิ่งทางการพัฒนาดวยการรักษาไวซึ่งเสนห์ของการใหบริการ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มุง
ประเด็นไปท่ีความปลอดภัยของผูใชบริการและผูรวมทาง การระมัดระวังขณะขึ้นหรือลงขบวนรถ 
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การปฏิบัติตนระหวางการเดินทาง และการดูแลรักษาสัมภาระและทรัพย์สินท่ีมีคาของนักทองเท่ียว
หรือผูเดินทาง  
 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงใชองค์ประกอบ ปัจจัยการสงเสริมการตลาด 4Ps ในการสราง
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีองค์ประกอบท้ังหมด 5 ดาน ประกอบดวย (1) ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ 
(Product) (2) ปัจจัยดานราคา (Price) (3) ปัจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) (4) ปัจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ (5) ปัจจัยความปลอดภัยดานสาธารณสุข (Health 
security) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ
ปกติใหม โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 ระดับความตองการของผูบริโภคตอแตละสวนประสมทางการตลาดของบริการรถไฟลอยน้ํา
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม มีความแตกตางกัน  

ปัจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได 

ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา 

ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม (4Ps) 

1. ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ (product) 

2. ปัจจัยดานราคา (price) 

3. ปัจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (place) 

4. ปัจจัยดานการสงเสริมการตลาด (promotion) 

5. ปัจจัยดานความปลอดภัยดานสาธารณสุข 

(Health security) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ
ปกติใหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการรถไฟลอยน้ํา ขบวนพิเศษ
นําเท่ียว กรุงเทพ-เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ จํานวน 33,570,851 ราย (การรถไฟแหงประเทศไทย, 2563) 
ในการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (พงษ์พิพัฒน์ เสนห์ดี, 
2560) ท่ีความเชื่อมั่น .05 และความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางในการศึกษาท้ังหมด 
400 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทําการสรางใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีท่ีตองการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม แบงออกไดเป็น 3 สวน ประกอบดวย (1) ปัจจัยดานบุคคล  
(2) ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม (3) ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ หลังจากออกแบบเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยทําการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) กับ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยางท่ีมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
ท่ีจะศึกษา จํานวน 30 ชุด โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 ชุด โดยเป็นการเก็บขอมูลออนไลน์ (online) จํานวน 200 ชุด และเก็บขอมูลแบบ
ออฟไลน์ (offline) จํานวน 200 ชุด  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS) และหาคาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t test 
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และคา F Test หรือ ANOVA โดยใชเกณฑ์คาเฉลี่ยแปลผล คือ (4.21-5.00 = มากท่ีสุด, 3.41-4.20 
= มาก, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 1.81-2.60 = นอย, 1.00-1.80 = นอยท่ีสุด) 
 

ผลการวิจัย 

 
 1. ปัจจัยดานบุคคล พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 50.80 
มีชวงอายุตั้งแต 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 30.80 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 51.00 สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 46.50 ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเป็นรอยละ 
29.50 มีรายได คิดเป็นรอยละ 30.00  
 2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม แบงออก 
เป็น 5 ปัจจัย ไดแก ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยดานราคา (Price) ปัจจัยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย (Place) ปัจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และปัจจัยดานความปลอดภัย
ดานสาธารณสุข (Health Security) สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 
ตาราง 1 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระดับความตองการ 

 ̅ SD แปลความหมาย 
1. ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีมาตรฐานในการใหบริการ 4.50 0.51 มากที่สุด 
2. ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีความสะอาด 4.27 0.62 มากที่สุด 
3. ขบวนรถไฟลอยน้ํา ครอบคลุมเสนทางกรุงเทพ อยุธยาและ

ลพบุรี 4.23 0.71 มากที่สุด 
4. ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันไวคอย

บริการนักทองเที่ยวตลอดเสนทาง 4.31 0.63 มากที่สุด 
5. ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีระดับชั้นที่นั่งใหเลือกใชบริการที่หลากหลาย 4.29 0.69 มากที่สุด 
6. พนักงานที่ใหบริการในขบวนรถไฟลอยน้ํา ตองมีความพรอม 

ในการใหบริการ แตงกายมิดชิด และใสหนากากอนามัย 
ตลอดการใหบริการ และกระตือรือรนในการใหบริการ 4.42 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.19 มากที่สุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
765 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จากตาราง 1 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ

ปกติใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขบวนรถไฟ

ลอยน้ํา มีมาตรฐานในการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.50) รองลงมาคือ พนักงานท่ี

ใหบริการในขบวนรถไฟลอยน้ํา มีความพรอมในการใหบริการ ( ̅ = 4.42) ขบวนรถไฟลอยน้ํา  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันไวคอยบริการนักทองเท่ียวตลอดเสนทาง อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ̅ = 4.31) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2  
ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ปัจจัยดานราคา (Price) 
ระดับความตองการ 

 ̅ SD แปลความหมาย 

1. ราคาโดยสารรถไฟลอยน้ํา เหมาะสมกับระยะทาง 4.42 0.65 มากที่สุด 
2. ราคาโดยสารรถไฟลอยน้ํา เหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ 4.31 0.67 มากที่สุด 
3. ราคาโดยสารรถไฟลอยน้ํา เหมาะสมกับความสะดวกสบาย 

ในการเดินทาง 4.45 0.61 มากที่สุด 
4. คาใชจายเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมตลอดเสนทางรถไฟลอยน้ํา  

มีความคุมคาตอการใชบริการ  4.37 0.61 มากที่สุด 
5. ราคาของที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวระหวางเสนทางรถไฟลอยน้ํา  

มีความเหมาะสมตอการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว 4.56 0.59 มากที่สุด 
รวม 4.42 0.22 มากที่สุด 

 
จากตาราง 2 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์

แบบปกติใหม ปัจจัยดานราคา (Price) โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.42) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา ราคาของท่ีระลึกในแหลงทองเท่ียวระหวางเสนทางรถไฟลอยน้ํา มีความเหมาะสม

ตอการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.56) รองลงมาคือ ราคาโดยสาร

รถไฟลอยน้ํา เหมาะสมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.45) ราคา

โดยสารรถไฟลอยน้ํา เหมาะสมกับระยะทาง อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.42) ตามลําดับ 
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ตาราง 3  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
ระดับความตองการ 

 ̅ SD แปลความหมาย 

1. จํานวนชองจําหนายตั๋วโดยสาร เพียงพอตอผูใชบริการ 4.49 0.62 มากที่สุด 
2. จํานวนพนักงานในหองจําหนายตั๋วโดยสาร เพียงพอตอผูใชบริการ  4.43 0.57 มากที่สุด 
3. ชองทางการจัดจําหนายตั๋วโดยสารผานระบบอินเทอร์เน็ต 

มีความสะดวกสบาย 4.62 0.35 มากที่สุด 
4. การชําระคาตั๋วโดยสาร มีชองทางที่หลากหลาย สอดคลองกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 4.68 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.34 0.28 มากที่สุด 

 

จากตาราง 3 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์

แบบปกติใหม ปัจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.34) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การชําระคาตั๋วโดยสาร มีชองทางท่ีหลากหลาย สอดคลองกับสถานการณ์

ปัจจุบัน อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.68) รองลงมาคือ ชองทางการจัดจําหนายตั๋วโดยสารผาน

ระบบอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกสบาย อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62) และจํานวนชองจําหนาย

ตั๋วโดยสารเพียงพอตอผูใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.49) ตามลําดับ 
 

ตาราง 4  
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ระดับความตองการ 

 ̅ SD แปลความหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีหลากหลายชองทาง 4.21 0.73 มากที่สุด 
2. มีการโฆษณาผานสื่อออนไลน์และแหลงสื่ออ่ืน ๆ 4.40 0.62 มากที่สุด 
3. มีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 4.23 0.50 มากที่สุด 
4. มีการชี้แจงขอมูลสินคาและบริการไดอยางชัดเจน 4.24 0.47 มากที่สุด 
5. มีการประชาสัมพันธ์ขบวนรถไฟลอยน้ําผานสื่อตาง ๆ  

ในสถานียอยระหวางเสนทาง 4.44 0.64 มากที่สุด 
รวม 4.30 0.24 มากที่สุด 
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จากตาราง 4 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์แบบ

ปกติใหม ปัจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.30) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา มีการประชาสัมพันธ์ขบวนรถไฟลอยน้ําผานสื่อตาง ๆ ในสถานียอยระหวางเสนทาง 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.44) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผานสื่อออนไลน์และแหลงสื่ออื่น ๆ 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.40) มีการชี้แจงขอมูลสินคาและบริการไดอยางชัดเจน ( ̅ = 4.24) 
ตามลําดับ  
 
ตาราง 5  
ปัจจัยด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (Health Security) 

ปัจจัยดานความปลอดภัยดานสาธารณสุข (Health Security) 
ระดับความตองการ 

 ̅ SD แปลความหมาย 

1. มีการใชเทคโนโลยีลงทะเบียนการเขาออกของนักทองเที่ยวเพ่ือ
ติดตามสภาวะการแพรเชื้อ Covid-19  4.58 0.55 มากที่สุด 

2. หองน้ํา-หองสุขา มีการทําความสะอาดฆาเชื้อตลอดเวลา 4.69 0.51 มากที่สุด 
3. มีการจัดเตรียมหนากากอนามัย เจลลางมือ สําหรับนักทองเที่ยว 

กอนการเดินทาง 4.64 0.53 มากที่สุด 
4. มีการจัดมาตรการปูองกันโรค Covid-19 อยางเขมงวด และ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 4.65 0.54 มากที่สุด 
รวม 4.55 0.23 มากที่สุด 

 
จากตาราง 5 พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา ภายใตสถานการณ์แบบ

ปกติใหม ปัจจัยดานความปลอดภัยดานสาธารณสุข โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.55, 
SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การจัดมาตรการปูองกันโรค Covid-19 อยางเขมงวด 

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.65, SD = 0.54) รองลงมาคือ 
มีการจัดเตรียมหนากากอนามัย เจลลางมือ สําหรับนักทองเท่ียวกอนการเดินทาง อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ̅ = 4.64, SD = 0.53) มีการใชเทคโนโลยีลงทะเบียนการเขาออกของนักทองเท่ียวเพื่อติดตาม

สภาวะการแพรเชื้อ Covid-19 อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.23, SD = 0.50) ตามลําดับ  
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 3. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ
ปกติใหม พบวา (1) สถานภาพตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบ
ปกติใหม กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีการพิจารณาดานราคามากกวา อายุ 41-50 ปี 
และอายุ 20-30 ปี มีการพิจารณาดานการสงเสริมการตลาด มากกวา อายุ ต่ํากวา 20 ปี และอาย ุ
60 ปีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการ
รถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม พบวา ระดับปริญญาตรี มีการพิจารณาดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) มากท่ีสุด (3) การประกอบอาชีพตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา
ภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีประกอบอาชีพขาราชการ พิจารณาถึง ดานราคา 
(Price) และ (4) รายไดแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์
แบบปกติใหม กลาวคือ กลุมท่ีมีรายได 15,000-20,000 จะมีการพิจารณามากกวา กลุมท่ีมีรายได 
20,001-25,000 ในดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
1. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ดานผลิตภัณฑ์

พบวา ขบวนรถไฟลอยน้ํา มีมาตรฐานในการใหบริการ ขบวนรถไฟลอยน้ํามีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และมีความพรอมในการใหบริการ กลาวคือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํา 
ตองการความสะดวกสบายในการเดินทางโดยรถไฟลอยน้ํา และการใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วของ
พนักงานบนรถไฟลอยน้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรพนา ศรีเสน (2562) ศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังของผูรับบริการตอคุณภาพการบริการในงานผูปุวยนอก โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวา ปัจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการ คือ  
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหไดรับความสุขและความสะดวกสบาย หรือเกิดความ
พึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น ท้ังยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ไมตรี เปี่ยมดวยความปรารถนาดี 
ชวยเหลือเกื้อกูลใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเป็นธรรมและความเสมอภาค  

2. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ดานราคา 
พบวา ราคาโดยสารรถไฟลอยน้ําเหมาะสมกับระยะทาง ราคาโดยสารรถไฟลอยน้ําเหมาะสมกับ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และราคาของท่ีระลึกในแหลงทองเท่ียวระหวางเสนทางรถไฟลอยน้ํา
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มีความเหมาะสมตอการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว กลาวคือ กลุมนักทองเท่ียววัยกลางคน มีกําลัง  
ท่ีจะใชจายและตองการซื้อความสุขใหกับตัวเองในชวงวันหยุดสุดสัปดาห์ ราคาโดยสารของขบวน
รถไฟลอยน้ํานักทองเท่ียวสามารถจับตองได และราคาโดยสารคุมคาแกการเดินทาง โดยสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัทธมน เกียรติบัณฑิต (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟ
แหงประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวไทย ระบุวา ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟ 
แหงประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกปัจจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งปัจจัยดานราคา ซึ่งมี
ผลในระดับมาก สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการหรือนักทองเท่ียวคํานึงถึงปัจจัยดานราคาสูงท่ีสุด  

3. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย พบวา จํานวนชองทางการจัดจําหนายตั๋วโดยสารเพียงพอตอผูใชบริการ 
การชําระคาตั๋วโดยสาร มีชองทางท่ีหลากหลายสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน และชองทางการ
จัดจําหนายตั๋วโดยสารผานระบบอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกสบาย กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีเลือกใช
บริการรถไฟลอยน้ํามีความสะดวกสบายในการซื้อตั๋วโดยสาร และทันสมัยมีประสิทธิภาพสรางความ
เชื่อมั่นในการบริการท่ีรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงยศ ปรุงเรณ (2559) ศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณ์ของสถานีรถไฟหัวลําโพงท่ีมีผลตอการรับรูคุณภาพการบริการของประชาชน ระบุวา 
ปัจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Marketing Channel) เป็นชองท่ีจะทําใหสินคาและบริการ 
ถึงมือผูบริโภคอยางเหมาะสม การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเป็นการตัดสินใจท่ีสําคัญ
ท่ีสุด นอกจากนั้น การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเป็นภาระผูกพันองค์กรในระยะยาว 
ยิ่งถาองค์กรมีชองการการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ยอมสงผลใหผูบริโภคหรือผูใชบริการเขาถึงการ
บริการไดอยางงายดาย 

4. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ดาน
ชองทางการสงเสริมการตลาด พบวา มีการประชาสัมพันธ์ขบวนรถไฟลอยน้ําผานสื่อตาง ๆ  
ในสถานียอยระหวางเสนทาง มีการโฆษณาผานสื่อออนไลน์และแหลงสื่ออื่น ๆ และมีการจัดโปรโมชั่น
สงเสริมการขาย กลาวคือ การรถไฟแหงประเทศไทยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงรถไฟลอยน้ํา
เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ และนักทองเท่ียวท่ีเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ํารับขาวสารจากการโฆษณาตาม
สื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
การตลาดยุค ระบุวา ชองทางการสงเสริมการตลาดหรือการโฆษณา คือ กระบวนการในการเผยแพร 
การนําเสนอสื่อ ขอมูลหรือขาวสารขององค์กร สินคาหรือบริการ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจ 
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และเกิดความตองการอยากใชหรือเกิดการตัดสินใจใชตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ซึ่งผูบริโภคสามารถ
รับสื่อการโฆษณาไดอยางหลากหลายชองทาง  

5. ปัจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟลอยน้ําภายใตสถานการณ์แบบปกติใหม ความ
ปลอดภัยดานสาธารณสุข กลาวคือ ในสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทําใหการทองเท่ียว
เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง และมีมาตรการในการควบคุมไมใหเชื้อไวรัสแพรกระจาย การรถไฟแหง
ประเทศไทยจึงปฏิบัติตามอยางเขมงวด รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีเดินทางในขบวนรถไฟลอยน้ําดวย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรียา แกวชู (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทองเท่ียวแบบ New Normal หลังการแพรระบาดโควิด-19 ระบุวา ความปลอดภัย 
ในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การใหความสําคัญกับการสวมหนากากอนามัยของ
พนักงานบริการตามสถานท่ี/แหลงทองเท่ียวตาง ๆ   

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ตองสงเสริมการสรางมาตรฐานดานความปลอดภัยของขบวนรถไฟลอยน้ําเพื่อสรางความ 
มั่นใจใหกับนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียว 

2. ตองสงเสริมชองทางการชําระเงินผานระบบออนไลน์ท่ีหลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเท่ียวในการจอง การซื้อ และลดการสัมผัส  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางการเดินทางของขบวนรถไฟลอยน้ํา ภายใต
สถานการณ์แบบปกติใหม 
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อิทธิพลของการจัดการการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาค
กลางต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการท่องเทีย่วโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 

Influence of Participation Management of the Central Regional Rice 
Cultivation Community-based Tourism on the Operational 
Performance of Rice Cultivation Community-based Tourism  

in the Central Region 
 

ฐิติวราภรณ์ พูลทรัพย์1 เกศรา สุกเพชร2 
คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์Thitiwaraporn Poonsub, Graduate school of 

Tourism Management, National Institute of Development Administration Email: meomeaw.ps@gmail.com1 

Kassara Sukpatch2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถี
ชาวนาภาคกลางท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง ท้ังสิ้น 
8 ชุมชน จํานวน 400 คน ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปัจจัยรายดานของการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชน
วิถีชาวนาภาคกลาง 3 ดาน คือ การจัดการการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน์ การจัดการการ
มีสวนรวมดานการปฏิบัติการ และการจัดการการมีสวนรวมดานการประเมินผล มีอิทธิพลทางบวก
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยการจัดการการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกสูงท่ีสุด (β = 

0.384, t = 10.087) รองลงมาคือ การจัดการการมีสวนรวมดานการปฏิบัติการ (β = 0.361, t = 

9.431) และการจัดการการมีสวนรวมดานการประเมินผล (β = 0.240, t = 6.231) 
 

ค าส าคัญ: การจัดการการมีสวนรวม, ทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง, ประสิทธิผล  
การดําเนินงาน   
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the influence of participation management of 
the central regional rice cultivation community-based tourism on the operational 
performance of rice cultivation community-based tourism in the central region by 
collecting data from a sample group involved in rice cultivation community-based 
tourism in the central region, totaling 400 people, using a purposive sampling method. 
The results of the multiple regression analysis revealed that three aspects of the 
participation management of the central regional rice cultivation community-based 
tourism were: benefit participation management, operational participation management 
and evaluation participation management. There was a positive influence on the 
operational performance of rice cultivation community-based tourism in the central 
region with statistical significance at the .05 level, with the highest positive influence 

on benefit participation management (β = 0.384, t = 10.087), followed by operational 

participation management (β = 0.361, t = 9.431) and evaluation participation 

management (β = 0.240, t = 6.231).  
 
Keywords: Participation Management, Central Regional Rice Cultivation Community-Based 
Tourism, Operational Performance  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
จากนโยบายรัฐบาลท่ีไดกําหนดยุทธศาสตร์การทองเท่ียวไทยระหวางปี พ .ศ. 2558-2561 

โดยใช “วิถีไทย” เป็นตัวขับเคลื่อนท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใตวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็น
แหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน” (สํานักงาน-
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บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตร,ี 2563) นั้น การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) 
จึงเป็นเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาใหชุมชนเติบโตและสรางรายไดฐานรากใหเขมแข็ง
และยั่งยืน เพราะการทองเท่ียวโดยชุมชนมีสวนท่ีจะชักชวนใหทุกฝุายมารวมมือกันพัฒนาใหเกิด
ผลลัพธ์ท่ีดีตอชุมชนไทยในระยะยาว (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2564) ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินการการทองเท่ียวโดยชุมชนจึงจําเป็นจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการ
การทองเท่ียวโดยชุมชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการดําเนินการ ท้ังการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล (Cohen & Uphoff, 1980) เพ่ือทําใหเกิดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบท่ี
จะเกิดประโยชน์กับชุมชนทองถิ่นสูงสุดเพื่อใหทุกฝุายไดรวมกันขับเคลื่อนการทองเท่ียวของชุมชน 
แตในทางปฏิบัติการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนยังเป็นการมีสวนรวมในเพียง
บางขั้นตอน บางขั้นตอนดําเนินการโดยผูนําชุมชนหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง จึงนับวาเป็นการมีสวนรวม
อยางไมแทจริงอันจะสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชนได  

การทองเท่ียววิถีชาวนาไทย เป็นรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีนําเสนออัตลักษณ์
วิถีชาวนาทองถิ่นไทย ชวยรักษาฐานทรัพยากรใหคงอยู รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมขาว 
ประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตคนไทยท่ีสัมพันธ์กับขาว เนนการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดย
กลุมชาวนาและคนในชุมชนทองถิ่น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561) ชวยสนับสนุน
การพัฒนาคน พัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรูใหมใหกับคนในชุมชน รวมถึงกลไกการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนจะเป็นเครื่องมือสรางความเขมแข็งทางสังคมของชุมชนใหเกิดประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน การทองเท่ียววิถีชาวนาไทยจึงเป็นสวนหนึ่งท่ีจะชวยสรางงาน สรางอาชีพ และกระตุน
เศรษฐกิจของชาวนา เป็นทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนท่ีตองการพัฒนาใหเป็น
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนท่ียั่งยืนควรเริ่มตนจากความตองการของคนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อวางแผน
และตัดสินใจรวมกันในการดึงจุดแข็งของชุมชนออกมา รวมไปถึงการจัดการดานมีสวนรวมในทุกดาน
ของทุกคนในชุมชน ซึ่งผลของงานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถนําไปปรับใชกับชุมชนท่ีดําเนินการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนไดเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชนนั้น ๆ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

     เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา 
ภาคกลางตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 

 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการการมีสวนรวม หมายถึง การท่ีคนในชุมชนท่ีดําเนินการการทองเท่ียวโดยชุมชน

วิถีชาวนาภาคกลางมีแนวคิดหรือจุดมุงหมายของการจัดการการใหเกิดประสิทธิผลการดําเนินงาน
โดยอาศัยการมีสวนรวม 4 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
การมีสวนรวมในผลประโยชน์ และการมีสวนรวมในการประเมินผล   

ประสิทธิผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลสําเร็จ หรือการทํางานใหบรรลุเปูาหมายตามแผน 
การดําเนินของชุมชนท่ีดําเนินการการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบไปดวย 4 ดาน ไดแก ประสิทธิผลดานผลประโยชน์ ดานนักทองเท่ียว ดานกระบวนการ
ภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากร  
คนในชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ีทําการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา

ภาคกลางอยางนอย 1 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยในพื้นท่ี (1) ชุมชนบางเจาฉา จ. อางทอง (2) ศูนย์เรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. สิงห์บุรี (3) ชุมชนบานหนองโขลง จ. สิงห์บุรี (4) ชุมชนเสาไห 
จ. สระบุรี (5) ชุมชนหนองแซง จ. สระบุรี (6) ชุมชนบานบางแมหมาย จ. สุพรรณบุรี (7) ชุมชนคลองจิก 
จ. อยุธยา (8) ชุมชนคลองโยง จ. นครปฐม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนทองเท่ียววิถีชาวนา
ภาคกลางท้ัง 8 ชุมชน ดังนี้ 

1. เป็นชุมชนทองเท่ียววิถีชาวนา ท่ีไดรับการพัฒนาเป็นตนแบบจากโครงการวิจัยของสํานักงาน-
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) หรือ สกว. 
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2. เป็นชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางในกลุมลุมน้ําเจาพระยา-ปุาสัก ซึ่งเป็นสวนหนึ่งใน 6 จังหวัด
ภาคกลางตอนบน ไดแก (สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง )  
โดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสระบุรี หรือ 

3. เป็นชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง ท่ีพัฒนาตอยอดจากโครงการหมูบาน OTOP เพื่อการทองเท่ียว 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดการมีส่วนร่วม 

การมีสวนรวม (participation) คือ การเปิดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานพัฒนาไมวาจะเป็นทางตรงหรือทางออม โดยการรวมคิดรวมตัดสินใจเพื่อกําหนดเปูาหมาย
ของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปูาหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการ
ตาง ๆ ดวยความเต็มใจ (สมบัติ นามบุรี, 2019) เมื่อมองในมิติของการมีสวนรวม อคิน รพีพัฒน์ 
(2547) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีสวนรวมในการพัฒนาคนปัญหา
และสาเหตุของปัญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ (3) การมีสวนรวมในการลงทุน
รวมกันตัดสินใจและปฏิบัติงาน และ (4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ 
Cohen and Uphoff (1980) ไดอธิบายวา การมีสวนรวมนั้น สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวน
เกี่ยวของใน 4 รูปแบบ และสรุปกรอบในการวิเคราะห์การมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ (1) การมี
สวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งสิ่งแรกสุดท่ีจะตองทํา คือ การ
กําหนดความตองการและการตัดสินใจใหเป็นกระบวนการตอเนื่องตั้งแตชวงเริ่มตน ชวงดําเนินการ
วางแผน และชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว (2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ 
(implementation) ซึ่งองค์ประกอบของการดําเนินการโครงการจะไดจากคําถามวาใครจะทํา
ประโยชน์ใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชน์ดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร 
การบริหารงานและงบประมาณ และการขอความชวยเหลือ (3) การมีสวนรวมของชุมชนในการรับ
ผลประโยชน์ (Benefits) อันเกิดจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากผลประโยชน์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ รวมไปถึงการกระจายผลประโยชน์ทางบวกและทางลบซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษ
ตอบุคคลในสังคมดวย (4) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (evaluation) คือ
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การประเมินผลจากการเขาไปสังเกต ไดจากความคิดเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ท่ีมีอิทธิพล 
ทําใหสามารถเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลนั้นได ดังนั้น จากการสกัดแนวคิดการมีสวนรวมสามารถ
สรุปไดวา การมีสวนรวม คือการท่ีทุกฝุายจะตองรวมมืออยางจริงจังโดยเปิดโอกาสใหทุกคนไดเขามา
มีสวนรวมในการรวมคิดรวมวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การรวมลงทุนและรับผลประโยชน์
ตอบแทน และรวมปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลและการดําเนินการตาง ๆ ในชุมชน โดยงานวิจัยนี้ 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) มาเป็นแนวทางหลักในการสรางกรอบแนวคิด
งานวิจัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533); มธุรดา ศรีจันทร์ (2554) 
Fornaroff (1980); World Health Organisation/United Nations Childrens Fund (1978)  
ท่ีไดนําประเภทการมีสวนรวม 4 ประเภท มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์การมีสวนรวม  
 
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

การประเมินผลเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารพัฒนาและเป็น 
องค์ประกอบหลักในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ผลสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีสามารถกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
องค์การใดท่ีจะเรียกไดวามีประสิทธิผลจะตองมีความสามารถกระทําภารกิจท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จในเวลาท่ีกําหนดไวได (ยุทธนา ทาตายุ, 2543) นอกจากนี้ Moorhead and Griffin (2001, 
p. 46) ไดกลาวถึงประสิทธิผลวา ประสิทธิผลท่ีสูงนั้นขึ้นอยูกับความหลากหลายของผลลัพธ์ โดย
แบงออกเป็น 3 ระดับ คือ ประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับกลุม และประสิทธิผลระดับ
องค์การ การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถี
ชาวนาภาคกลาง โดยใชเครื่องมือ Balanced Scorecard--BSC ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการ
สมัยใหมสําหรับการประเมินผลองค์กร โดยนอกจากจะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดทางดานการเงิน  
(financial indicators) แตเพียงอยางเดียว Kaplan and Norton (1999) เสนอวา องค์กรควรใช
ระบบการวัดผลท่ีมีดุลยภาพมากขึ้น โดยแยกตัวชี้วัดออกเป็น 4 มุมมอง ประกอบดวย (1) มุมมอง
ดานการเงิน (financial perspective) (2) มุมมองดานลูกคา (customer perspective) (3) มุมมอง
ดานกระบวนการภายในองค์กร (internal business process perspective) (4) มุมมองดานการ
เรียนรูและการพัฒนา (learning and growth perspective) ซึ่งสอดคลองกับ พสุ เดชะรินทร์ 
(2546) และวีระเดช เชื้อนาม (2547) ซึ่งไดศึกษาเครื่องมือ Balance Scorecard ดวยมุมมอง  
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4 ดาน โดยมุมมองแตละดาน จะมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญหรือ Key Performance Indicators (KPIs) เป็นชุด
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน กลาวคือ 

1. มุมมองดานการเงิน ไดแก การลดลงของตนทุน และการท่ีรายไดเพิ่มขึ้น หรือผลิตผล
เพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบดวยการใชประโยชน์จากการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ตัวชี้วัด 
(KPI) ท่ีสําคัญของมุมองดานการเงิน เชน การเพิ่มขึ้นของรายได การเพิ่มขึ้นของกําไรหรือยอดขาย 
และการลดลงของตนทุน เป็นตน 

2. มุมมองดานลูกคา ขอมูลจริงจากลูกคาจะชวยใหองค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ในการทํางาน
ใหเทาทันคูแขง เพื่อใหองค์กรเขาถึงลูกคามากขึ้น ตัวชี้วัด (KPI) มุมมองดานลูกคา เชน สวนแบงตลาด 
การรักษาลูกคาเกา การทําใหลูกคาพึงพอใจ การเพ่ิมขึ้นของลูกคาใหม เป็นตน  

3. มุมมองดานกระบวนการภายใน คือ การบริหารจัดการภายในองค์การจะตองมีกระบวนการ
ท่ีดีในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรและพนักงานในองค์กร และลูกคาเพื่อจะสรางความเขมแข็ง
ใหกับองค์กรมากขึ้น ตัวชี้วัด (KPI) ดานมุมมองดานกระบวนการภายใน เชน การเก็บรักษาและ
วงจรเวลา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร และกระบวนการขนสงภายใน เป็นตน 

4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา เป็นมุมมองของการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
ดานทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไดแก ความสามารถของบุคลากรท่ีเพียงพอ (skill) การพัฒนาทักษะ 
อัตราการลาออกของบุคลากร ทัศนคติ และความพึงพอใจของบุคลากร  

กลาวโดยสรุป ประสิทธิผลขององค์การ คือ การพิจารณาวาองค์การประสบความสําเร็จ  
ในการดําเนินงานใหบรรลุเปูาหมายขององค์การท่ีตั้งไว โดยการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางสมดุล 
คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใชคนใหเหมาะสมกับงาน ใชวัสดุอุปกรณ์ใหคุมคาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการทํางาน อันเป็นผลทําใหองค์การไดรับประโยชน์สูงสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดใชการวัดผลประสิทธิผล
การดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง โดยใชเครื่องมือ Balanced Scorecard: 
BSC ดวยมุมมอง 4 ดาน ซึ่งประยุกต์จากงานวิจัยของ Brown and McDonnell (1995), ชญานันท์  
ใสกระจาง (2558) และอารยา แปฺะปอง (2558) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แกวนุช (2561) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสงผลตอการ
จัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนบานโพน ในอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบวา จากผลการวิเคราะห์
ขอมูลปัจจัยการมีสวนรวมของประชาชนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน
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บานโพน แสดงวา เมื่อชุมชนบานโพนมีปัจจัยการมีสวนรวมของประชาชนสูงจะสงผลใหการจัดการ 
การทองเท่ียวโดยชุมชนบานโพนอยูในระดับท่ีสูงขึ้น  

ภิญญาพัชญ์ มุณีแกว และคณะ (2563) นําความคิดการวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล 
หรือ Balanced Scorecard มาประเมินความสําเร็จของการสงเสริมการทองเท่ียวตามเปูาประสงค์ท่ีได
กําหนดไวในยุทธศาสตร์การพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งทําใหมุมมองท่ีครอบคลุมในการพัฒนา ท้ังมุมมอง
ดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานการดําเนินภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
แสดงถึงความสําเร็จในการนํามุมมองท้ังหมดทําใหแผนมีความชัดเจนสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดย
ชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
โดยใชแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมเป็นตัวแปรตนในการวิจัย และใชวิธีการประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางดวยเครื่องมือ Balanced Scorecard: BSC 
สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพ 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนในชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ี
ทําการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง โดยเก็บขอมูลจากชุมชนท่ีทําการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ี
มีกิจกรรมหลักสวนหนึ่งท่ีดึงดูดใจ คือ การนําเสนอการเรียนรูและการรักษาวิถีชีวิตการทํานามาแลว
อยางนอย 1 ปีขึ้นไป เนื่องจากสมาชิกในชุมชนจะมีประสบการณ์ดานกระบวนการการเรียนรู การมี
สวนรวมในดานตาง ๆ ในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งประชากรอาศัยอยูในพื้นท่ี (1) ชุมชน
บางเจาฉา จ. อางทอง (2) ศูนย์เรียนรูโครงการอันเนื่อง เนื่องมาจากพระราชดําริ จ. สิงห์บุรี (3) ชุมชน
บานหนองโขลง จ. สิงห์บุรี (4) ชุมชนเสาไห จ. สระบุรี (5) ชุมชนหนองแซง จ. สระบุรี (6) ชุมชนบาน
บางแมหมาย จ. สุพรรณบุรี (7) ชุมชนชุมชนคลองจิก จ. อยุธยา และ (8) ชุมชนคลองโยง จ. นครปฐม 
ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรในชุมชนท่ีดําเนินการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนในภาคกลางท้ังหมดท่ี
แนชัด ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางจึงคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางประชากรของ Cochran 
โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวน 
384 คน เพื่อความสะดวกในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งผานเกณฑ์ตามขนาดตัวอยางท่ีคํานวณหาได  
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางจากคนในชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ีทํา
การทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางอยางนอย 1 ปีขึ้นไป ในพื้นท่ี 8 ชุมชนเปูาหมาย จํานวน 
400 ตัวอยาง ซึ่งแบงสัดสวนตามโควตาจากจํานวนสมาชิกท่ีเขารวมกลุมการทองเท่ียวโดยชุมชน
ของท้ัง 8 ชุมชน โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให
ไดกลุมตัวอยางตามเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนทองเท่ียววิถีชาวนาภาคกลางท่ีกําหนดไว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อสอบถามถึงการจัดการ
การมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางและประสิทธิผลการดําเนินงานการ
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ทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง โดยแบบสอบถาม (questionnaire) แบงออกเป็น 4 สวน 
ประกอบดวย 
   สวนท่ี 1 คําถามคัดกรอง เพ่ือตรวจสอบการเป็นคนในชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของท่ีอาศัย
อยูในชุมชนท่ีทําการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง จํานวน 1 ขอ  
   สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานประชากรศาสตร์ของผูตอบแบบสอบถาม  
   สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการจัดการดานการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา
ภาคกลาง ซึ่งเป็นคําถามแบบเลือกตอบ เป็นมาตราสวนประมาณคาของ Likert Scale 5 ระดับ โดย
ประยุกต์ขอคําถามจาก Cohen and Uphoff (1980) และกฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แกวนุช 
(2561)  
   สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
ไดแก (1) ประสิทธิผลทางดานรายได (2) ประสิทธิผลทางดานนักทองเท่ียว (3) ประสิทธิผลทางดาน
กระบวนการดําเนินงานภายในชุมชนทองเท่ียวโดยวิถีชาวนาภาคกลาง (4) ประสิทธิผลทางดานการ
เรียนรูและการพัฒนาของคนในชุมชนทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง ซึ่งเป็นคําถามแบบ
เลือกตอบเป็นมาตราสวนประมาณคาของ Likert Scale 5 ระดับ โดยประยุกต์ขอคําถามจาก 
Brown and McDonnell (1995), ชญานันท์ ใสกระจาง (2558) และอารยา แปฺะปอง (2558) 
 
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดรับการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของเนื้อหาพบวา ทุกขอคําถาม 
มีคาดัชนี Index of Item-Objective Congruence (IOC) มากกวา 0.5 และมีคาความเชื่อมั่น 
Cronbach’s Alpha Coefficient โดยรวมเทากับ 0.97 ทําใหแบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสม
สําหรับงานวิจัยนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผูวิจัยลงพื้นท่ีเก็บขอมูลในชุมชนทองเท่ียววิถีชาวนาภาคกลาง โดยเก็บขอมูลจาก ผูนําชุมชน 
ปราชญ์ชาวบาน กํานัน ตัวแทนชุมชน และชาวบานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวโดยชุมชน
วิถีชาวนาภาคกลาง จํานวน 8 ชุมชน แลวรวบรวมแบบสอบถามและขอมูลเพื่อดําเนินการวิเคราะห์
ขอมูลดวยสถิติตอไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูวิจัยวิเคราะห์และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรตนท่ีมีตอตัวแปรตาม 

 
ผลการวิจัย 

 
  กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการการมีสวนรวมทองเท่ียวโดย
ชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง สวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 50-59 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยมากกวา 10 ปีขึ้นไป สวนใหญอาศัยชุมชน
บางเจาฉา จ. อางทอง มีอาชีพหลัก คือ รับจาง/เกษตรกร และมีอาชีพเสริม คือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
มีรายไดหลักเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และอาชีพเสริมตอเดือน คือ ต่ํากวา 5,000 
บาทตอเดือน โดยเป็นสมาชิกดําเนินการการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง และเขารวม
กลุม 3 ปี มีการเขารวมกิจกรรมการจัดการการมีสวนรวมทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง
บอยครั้ง และเหตุผลท่ีเขารวมกลุมนี้เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวเป็นอาชีพเสริม และคนท่ีเขา
กลุมทุกคนเป็นสมาชิกทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางในชุมชนของตนเอง  
  ผลการศึกษาระดับการจัดการดานการมีสวนรวม กลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมดานตาง ๆ คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
และดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ  
  ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชน
วิถีชาวนาภาคกลางอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยรายดานของ
ประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง พบวา กลุมตัวอยางใหความ 
สําคัญกับประสิทธิผลทางดานรายได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ประสิทธิผลทางดานการเรียนรูและการ
พัฒนาของคนในชุมชนทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ประสิทธิผลทางดาน
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นักทองเท่ียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และประสิทธิผลทางดานกระบวนการดําเนินงานภายในชุมชน
ทองเท่ียวโดยวิถีชาวนาภาคกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ 
  ผลการวิเคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางปัจจัยการจัดการการมีสวนรวมของการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางกับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถี
ชาวนาภาคกลาง พบวา ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยท่ีเกี่ยวของกับปัจจัยการจัดการมีสวนรวมของการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางกับตัวแปรปัจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอยูระหวาง 
0.140-0.468 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกท้ังหมด ตัวแปรพยากรณ์
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ ตัวแปรปัจจัยดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) 
กับตัวแปรปัจจัยประสิทธิผลทางดานนักทองเท่ียว (EFF2) มีคาเทากับ 0.468 และคูตัวแปรพยากรณ ์
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําสุด คือ ตัวแปรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (PAR1) กับตัวแปร
ประสิทธิผลทางดานกระบวนการดําเนินงานภายในชุมชนทองเท่ียวโดยวิถีชาวนาภาคกลาง (EFF3) 
มีคาเทากับ 0.140 ดูตาราง 1  
 
ตาราง 1  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการท่องโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางกับประสิทธิผล
การด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 

ตัวแปร PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 

PAR1 1        
PAR2 0.254** 1       
PAR3 0.298** 0.175** 1      
PAR4 0.325** 0.225** 0.207** 1     
EFF1 0.266** 0.371** 0.390** .330** 1    
EFF2 0.320** 0.423** 0.468** .419** 522** 1   
EFF3 0.140** 0.410** 0.401** 263** .586** .678** 1  
EFF4 0.264** 0.449** 0.445** .358** .625** .782** .705** 1 

หมายเหตุ: **p < 0.01 (มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01)     
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Multiple Regression 
Analysis with Stepwise Method) ระหวางปัจจัยการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดย
ชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางกับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
ปัจจัยองค์ประกอบของการจัดการการมีสวนรวมของการทองทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวา คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีคาเทากับ 0.46 แสดงใหเห็นวา ปัจจัย
องค์ประกอบของการจัดการการมีสวนรวมทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง อันไดแก ดาน
การมีสวนรวมในการประเมินผล (PAR4) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (PAR2) ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียว
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง สูงถึง 46% เมื่อแยกพิจารณาแตละปัจจัยองค์ประกอบแลว พบวา 
ท้ัง 3 ปัจจัย มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) มีอิทธิพล
ทางบวกสูงท่ีสุด กลาวคือเมื่อหนวยของดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) เพิ่มขึ้น 
1 หนวย จะสงผลทําใหประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง เพิ่มขึ้น 

0.384 หนวย (β = 0.384, t = 10.087) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางบวก รองลงมาคือ ปัจจัยดานการ 
มีสวนรวมในการปฏิบัติการ (PAR2) กลาวคือ เมื่อหนวยของปัจจัยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
(PAR2) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลทําใหประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา

ภาคกลาง เพิ่มขึ้น 0.361 หนวย (β = 0.361, t = 9.431) และปัจจัยดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
(PAR4) มีอิทธิพลทางบวกนอยท่ีสุด กลาวคือเมื่อหนวยของปัจจัยดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
(PAR4) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลทําใหประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา

ภาคกลาง เพ่ิมขึ้น 0.240 หนวย (β = 0.240, t = 6.231) ดังตาราง 2  
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ตาราง 2  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Multiple Regression 
Analysis with Stepwise Method) ระหว่างปัจจัยการจัดการการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียว
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง กับประสิทธิผลการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา
ภาคกลาง 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 
Adjusted 

R2 
B SE β t Sig. 

PAR 3 0.497 0.247 0.245 0.319 0.032 0.384 10.087 0.000 

PAR 2 0.638 0.408 0.405 0.347 0.037 0.361 9.431 0.000 

PAR 4 0.679 0.460 0.456 0.230 0.037 0.240 6.231 0.000 

หมายเหตุ: a = 0.178   SE est Y = 0.34325  *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตาราง 2 สรุปไดวา ปัจจัยองค์ประกอบ 3 ดาน ของการจัดการการมีสวนรวมของการทองเท่ียว
โดยชุมชน วิถีชาวนาภาคกลาง มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียว
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียว
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ ปัจจัยการจัดการดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน์ (PAR3) ปัจจัยการจัดการดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (PAR2) และปัจจัย
การจัดการการมีสวนรวมในการประเมินผล (PAR4) ดังแสดงในภาพ 2 
 

 
ภาพ 2 ปัจจัยการจัดการการมีสวนรวมของการทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางท่ีมีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง   
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปัจจัยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการทองเท่ียว
โดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางดานการจัดการดานการมีสวนรวม พบวาประกอบดวย 4 องค์ประกอบ 
ไดแก ปัจจัยดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน์ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ มธุรดา ศรีรัตน์ 
(2554), สมศิลา และกนกกานต์ แกวนุช (2561), อคิน รพีพัฒน์ (2527), Suvannakuta et al. (2015) 
และสอดคลองตามแนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (1980) ท่ีกลาวถึงการมีสวน
รวมใน 4 รูปแบบนี้ แสดงใหเห็นวา การจัดการดานการมีสวนรวมจะตองเริ่มจากความตองการ
ของคนในชุมชนซึ่งเป็นเจาของสถานท่ี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและดําเนินการผานกระบวนการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางใหเกิดประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชน
วิถีชาวนาภาคกลางอยางเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับ Promkan Rattiya and Girdwichai 
Naiyana (2019)  

การศึกษาในครั้งนี้ พบวา การจัดการการมีสวนรวมในการดําเนินการทองทองเท่ียวโดย
ชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา
ภาคกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ ปัจจัยการจัดการดานการ
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) ปัจจัยการจัดการดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ(PAR2) 
และปัจจัยการจัดการการมีสวนรวมในการประเมินผล (PAR4) โดยคนในชุมชนและผูที่เกี่ยวของจะ
มีสวนรวมในขั้นตอนการจัดการการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด โดยการจัดการดานการมีสวนรวม  
ในการรับผลประโยชน์สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลการดําเนินงานมากท่ีสุด เนื่องจากผลประโยชน์
เป็นตัวชี้วัดท่ีเห็นเป็นรูปธรรมจากการสรางรายไดเพิ่มขึ้น ท้ังรายไดจากการเขามาทํากิจกรรมของ
นักทองเท่ียว การซื้อสินคาชุมชนและของท่ีระลึก จึงทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการดําเนินการ
ทองเท่ียวและใหความรวมมือในการจัดการในชุมชน ซึ่งจะสงผลตอการสรางประสิทธิ ผลดาน
กระบวนการการจัดการภายในท่ีดี และการพัฒนะทักษะการเรียนรูและการพัฒนาของคนในชุมชน 
ดังนั้น ผูนําในชุมชนจําเป็นตองสรางความเขาใจใหคนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการมีสวนรวม
ในขั้นตอนอื่น ๆ ดวย นอกจากการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ ท้ังการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดการกําหนดเปูาหมาย
รวมกันในแตละกิจกรรมและตรงกับความตองการของคนในชุมชนได แตขณะเดียวกัน พบวา การมี
สวนรวมในการตัดสินใจไมไดมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา
ภาคกลาง เนื่องจากในการะบวนการดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลางยังไมไดเปิด
โอกาสใหทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวมรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง ซึ่งกระบวนการนี้อาจเกิดขึ้น
ในระดับผูนําชุมชนหรือสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น ผูนําชุมชนควรเปิดโอกาสใหคนในชุมชนได
เขามามีสวนรวมตัดสินใจในทุกกระบวนการดําเนินการตั้งแตแรกเริ่มท่ีมีการรวมกลุมกัน ท้ังการมี
สวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑ์ การปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช ประกอบการพิจารณาการ
ตัดสินคัดเลือกกิจกรรมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา การมีสวนรวมในการการประชุมวางแผน
หรือคัดเลือกกิจกรรมของการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา การมีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
ขั้นตอนหรือแผนงานในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนา และการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาใหตรงประเด็น กฤติยา (สมศิลา 
และกนกกานต์ แกวนุช, 2561) นอกจากนี้ การศึกษาของ ศลิษา หมัดลัง (2549) ไดศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบานคลองสน  
กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด พบวา ประเด็นเกี่ยวกับประชาชนชาวบานคลองสนมีสวนรวม 
ในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ยังพบวา การมีสวนรวมดานตาง ๆ อยูในระดับมีสวนรวมนอย 
ท้ังการมีสวนรวมดานการรวมศึกษาคนหาปัญหา ดานรวมในการวางแผน ดานรวมในการดําเนินงาน 
และดานรวมในการติดตามผล ซึ่งจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงระดับการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมชวยเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงานการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม และดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2560) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน-
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน รวมท้ังประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาอยูระดับมากท่ีสุด
ในภาพรวม และการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวม
ในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เป็นปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาฯ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
788 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ 
  1. การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง ควรใหความสําคัญกับการจัดการ
ดานการมีสวนรวมของการทองเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการวิจัยพบวา การจัดการ
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน์สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลการดําเนินงานมากท่ีสุด  
ผูนําชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับจึงควรใชประโยชน์ของการมีสวนรวมดานนี้ในการเป็น
พลังขับเคลื่อนและใหทุกฝุายเห็นถึงความสําคัญของการทองเท่ียวและผลท่ีจะไดรับจากการดําเนินการ
ทองเท่ียวในชุมชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการมีสวนรวมในดานอื่น ๆ ตอไป โดยเฉพาะการ
จัดการการมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะตองใหทุกคนในชุมชนทองเท่ียววิถีชาวนาเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจดวยความสมัครใจตั้งแตเริ่มตนเพื่อใหเกิดการดําเนินการและแกไขปัญหาท่ีตรงความ
ตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง เนื่องจากทุกคนในชุมชนลวนไดรับผลกระทบทางบวก ทางลบ 
ท้ังโดยตรงและโดยออมจากการมีสวนรวมในการดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชน 
  2. หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย ควรมีนโยบาย
ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแบบลางขึ้นบน 
(bottom up development) โดยการพัฒนาจากฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ในทองถิ่น นําเสนอ
ในส่ิงท่ีชุมชนถนัดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานทองเท่ียวของชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง
และการทองเท่ียวโดยชุมชนรูปแบบอื่น ๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคกลาง สําหรับการดําเนินการ
วิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะ คือ การทองเท่ียวโดยชุมชนวิถีชาวนาของภูมิภาค
อื่น ๆ ของประเทศ เพ่ือใชดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมการปูองกันตนเอง
จากโรคโควิด-19 ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ของผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุ 
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จํานวน 4 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือท่ีใช้ คือ แนวคําถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ ผู้สูงอายุปูองกันตนเองจาก
โรคโควิด-19 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลด ด้านเลี่ยง และด้านดูแล ด้านลดความเสี่ยง ทําโดยสวม
หน้ากากให้เหมาะสม สวมใส่อย่างถูกวิธี จัดการให้ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังล้างมือให้สะอาดตาม
ขั้นตอนและล้างด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาดท่ีหลากหลาย ด้านเลี่ยง ทําโดยเลื่อนนัดพบแพทย์ 
ท่ีโรงพยาบาล งดกิจกรรมสังสรรค์พบปะผู้คน ออกข้างนอกเท่าท่ีจําเป็น ซื้อของออนไลน์แทน  
การจับจ่ายนอกบ้าน และด้านดูแล ทําโดยกินอาหารปรุงสุกและแยกสํารับ ออกกําลังกาย เอนกาย
พักผ่อน และรักษาอารมณ์ ข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุต่อไป 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการปูองกันตนเอง, โรคโควิด-19, ชีวิตวิถีใหม่, ผู้สูงอายุ 
 
 
 

mailto:chatwarun.sriwilai@gmail.com%20ไว้
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to understand preventive behaviors from 
COVID-19 during new normal of the elders. The sample group in this study was 4 
elders who lived in Bangkok. There was in-depth interviewed about preventive 
behaviors through 3 issues as reduce, avoid and care. Data collected during 
February–May 2021. The research tool was in-depth semi-structured interviews 
which built from literature reviews and related research. The data was analyzed 
by content analysis, data code defining, data type analysis and word group 
analysis.  The result found that preventive behaviors from COVID-19 during new 
normal of the elders about reduce risk, the elders protect themselves by wearing 
masks in 3 ways as follows; choosing the right mask, wearing the right way and 
keeping the masks hygienic. It is a routine practice when going out strictly and 
washes hands in 2 ways: washing hands step by step and washing with a variety of 
cleaning products. The elders wash their hands regularly when they come back 
home. About avoid, the elders avoid to go to danger areas of spreading COVID-19 
with 4 ways as follows; postponing an appointment to see a doctor at the hospital, 
pausing from socializing and meeting people, going out as necessary, shopping 
online instead of outside. About care, the elders have behaviors to take care of 
themselves during Covid-19 in 4 ways as follows; eating behavior, eating cooked 
food and splitting from others, exercise, sit back, relax and keep their mood as 
well.  
 
Keywords: Preventive Behaviors, Covid-19, New Normal, the Elders 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า โควิด-19 อุบัติขึ้นครั้งแรก
ในโลกในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 หลังพบผู้ปุวยติดเชื้อรายแรกท่ีประเทศจีน ก่อนท่ี
จํานวนผู้ติดเชื้อท่ัวโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาด
โควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern--PHEIC) และระบุให้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ของโลก (pandemic) 
อย่างเป็นทางการ (World Health Organization, 2020a, 2020b, 2020c) โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ได้โดยง่าย (สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ, 2556) ซึ่งหากผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ท่ีมีโรคประจําตัวได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายอาจมีอาการรุนแรง
และมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น (กรมการแพทย์, 2563) ท้ังนี้ การเป็นโควิด-19 ในผู้สูงอายุ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบหลายด้าน อาทิ ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยมี
การศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีมีผล
ต่อผู้สูงอายุ (กุลวดี กุลสุนทร, เกศรินทร์ วิงพัฒน์ และบดีรัฐ, 2564; ดวงนภา ธาตุมี, 2564; ไมลา 
อิสสระสงคราม, 2564; วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2564) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้สูงอายุ 
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ (United Nations, 2020)  
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการปูองกันโรคโควิด-19 
ของผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดว้ยคําค้นหาว่า 
พฤติกรรมการปูองกันโควิด-19 ของผู้สูงอายุ พบว่า นักวิชาการให้ความสนใจ 3 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง การมีส่วนร่วมในกระบวนการปูองกันโควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน ออกแบบ 
การวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (วรยุทธ นาคอ้าย, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และเดชา วรรณพาหุล, 2563) 
ประเด็นท่ีสอง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง หรือทํานายพฤติกรรมการปูองกันโรคโควิด-19 ออกแบบการวิจัย
เชิงสํารวจ (นงศ์ณพัชร์ มณีอินทร์ และอิทธิพล ดวงจินดา, 2564; ประศักดิ์ สันติภาพ,  
ภิรวดี ชูประวัติ และเท้ือน ทองแก้ว, 2564) ประเด็นท่ีสาม ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อปูองกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (วรรณา มุ่งทวีเกียรติ, เพ็ญนภา วิเชียร, พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี, อรทัย หุ่นดี และชัชวาล 
วงค์สารี, 2564) นอกจากศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังมีงานอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ท่ีศึกษากลุ่มประชาชนท่ัวไปและใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Adela et al., 2020; Alrubaiee, Al-
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Qalah, & Al-Aawar, 2020; Holshue et al., 2020; Liu, 2020; Rivera-Izquierdo et al., 2020; 
Salman et al., 2020; จิตอารี ซอนสุข และเพียรชัย คําวงษ์, 2561; วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, สายพิน 
เม่งเอียด และเบญจวรรณ ช่วยแก้ว, 2562; วิยะการ แสงหัวช้าง และคณะ, 2560; ศิริพรรณ บุตรศรี, 
2558; ศุตยา หาวงษ์, วีณา เท่ียงธรรม และสุธรรม นันทมงคลชัย, 2560; สุนทรียพันธ์ อ่อนสีแดง, 
2558) 
 เมื่อวิเคราะห์งานวิจัยในอดีตข้างต้น แม้จะมีงานวิจัยท่ีศึกษาประเด็นพฤติกรรมปูองกันตนเอง
จากโควิด-19 อยู่เป็นจํานวนหนึ่ง แต่พบว่า งานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อ 
โควิด-19 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งยังขาดข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของผู้สูงอายุ
ในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคโควิด-19 ท่ีจะนําไปสู่ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถนําไปสู่ 
การพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปูองกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็ม 
องค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจอธิบายลักษณะพฤติกรรมการปูองกันตนเองของ
ผู้สูงอายุในช่วงชีวิตวิถีใหม่ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองท่ีหลากหลาย
ตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมการปูองกันตนเอง
จากโควิด-19 ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ของผู้สูงอายุ 
 

นิยามศัพท์ 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ท่ีทําให้เกิดการแพร่กระจาย
เช้ือไวรัสอย่างรวดเร็ว โดยมีต้นกําเนิดท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พบครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 
สามารถติดต่อผ่านทางละออง สารคัดหลั่งในร่างกายจากจมูก หรือปาก  

ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท้ังเพศชาย และเพศหญิง 
ชีวิตวิถีใหม ่หมายถึง การดําเนินวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากการดําเนินชีวิตแบบเดิม ไปเป็น

การดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ หลังจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การออกจากบ้าน
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โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อย ๆ ด้วย
น้ําและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ขณะอยู่นอกบ้าน การหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีผู้คนหนาแน่น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อมุ่งทําความเข้าใจพฤติกรรมในมิติด้านความเข้มข้น 
ความถี่ และระยะเวลาของการมีพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 ในช่วงชีวิตวิถีใหม่
ของผู้สูงอาย ุ
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ (1) ไม่มีปัญหาสุขภาพ  
(2) มีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหว (3) มีความสามารถในการมองเห็น
และได้ยิน (4) อ่านออกเขียนได้ (5) สามารถสื่อสารได้ปกติ และ (6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
เช่น เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทําความเข้าใจพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยแบ่งการทบทวน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ผู้สูงอายุกับโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 มีสาระสําคัญพอสังเขป ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พฤติกรรมการปูองกันตนเอง หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการดูแล 

บํารุงรักษา เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี (Steele & Mc Broom, 1972) เป็นตัวแปรท่ีจัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรม
สุขภาพในมิติทางกาย (physical dimension) หมายถึง การมีสุขภาวะด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ประกอบไปด้วย ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย รายได้ และการส่งเสริมสุขภาพ 
(สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2553) การศึกษาเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมใด ๆ นักพฤติกรรมศาสตร์
ให้ความสนใจมิติด้านพฤติกรรมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) มิติด้านความเข้มข้น หมายถึง ความ
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พยายามในการแสดงออกของพฤติกรรม (2) มิติด้านความถี่ หมายถึง จํานวนครั้งท่ีเกิดพฤติกรรม
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และ (3) มิติด้านระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้น 
(Martin & Pear อ้างถึงใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, 2561) สอดคล้องกับ จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ท่ีกล่าวว่า 
พฤติกรรมการปูองกันโรค หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ หรือไม่กระทําสิ่งท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการแสดงออกซึ่งการดูแล 
ส่งเสริม และปูองกัน เพื่อไม่ให้เจ็บปุวยและมีสุขภาพแข็งแรง (เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2561; ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2536; มัลลิกา มัตติโก, 2530) ดังนั้น พฤติกรรมการปูองกันตนเอง คือ 
การกระทําของบุคคลโดยการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี และหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคโดยคํานึงถึงมิติพฤติกรรมท้ัง 3 มิติ ได้แก่ ด้านความเข้มข้น ความถี่ 
และระยะเวลาของการเกิดพฤติกรรรม 

สําหรับมาตรการการปูองกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การอนามัยโลกประกาศชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติตัวในการปูองกันเชื้อโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่างท่ีปลอดภัยจากผู้อื่นอย่างน้อย 
1 เมตร แม้ว่าบุคคลนั้น จะไม่มีอาการปุวยก็ตาม การสวมหน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยู่ในท่ีปิด หรือไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หลีกเล่ียงไปในพื้นท่ีปิด อากาศไม่ถ่ายเท ล้างมือบ่อย ๆ 
โดยใช้สบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ในการทําความสะอาดมือ รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ เมื่อมีอาการ
ไอ จาม ปิดปาก จมูกด้วยข้อพับ หรือกระดาษชําระ หากรู้สึกไม่สบายมีความเสี่ยงต่อการเป็น  
โควิด-19 เก็บตัวอยู่บ้าน หากมีอาการหายใจลําบากรีบพบแพทย์ (World Health Organization, 
2021) 

เมื่อทบทวนเครือ่งมือวัดของพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นแบบสอบถาม โดยใช้มาตรวัด 2 แบบ ได้แก่ มาตรวัดแบบ Likert’s Scale 4-6 ระดับ ดังเช่น 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เครื่องมือวัดการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อปูองกันโควิด -19 
ด้วยสเกลการวัดแบบ Likert’s Scale 4 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่ดี ระดับพอใช้ ระดับดี และระดับดีมาก 
และมาตรวัดแบบ 2 ตัวเลือก เช่น การวิจัยของ Ye et al. (2020) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการปูองกัน 
โควิด-19 อย่างเข้มงวดในระหว่างท่ีมีการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการวัดแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับการปูองกันพื้นฐานถึงระดับที่เข้มงวด โดยวัดแบบสองคําตอบ ใช่ และ ไม่ใช่ 

2. ผู้สูงอายุกับโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคโควิด-19  
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่ีมีโรคประจําตัว เนื่องจาก

เป็นกลุ่มท่ีสามารถติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และมีโอกาสเกิดอาการเจ็บปุวยอย่างรุนแรง
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จากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมากกว่าผู้ปุวยในกลุ่มอื่น (กรมการแพทย์, 2563) ซึ่งข้อมูลจากหน่วยงาน
ปูองกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ ระบุว่า โอกาสเสี่ยงต่ออาการเจ็บปุวยรุนแรงจากการติดเชื้ อ 
โควิด-19 จะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยพบว่า 8 ใน 10 รายของผู้ปุวยท่ีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 เป็น 
ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (Centers for Disease Control and Prevention, 2020a) อีกท้ัง 
หน่วยงานโรคติดต่อในประเทศจีน พบว่า ผู้ปุวยท่ีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ราวร้อยละ 14.8 เป็น
ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป โดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง (China CDC Weekly, 
2020) นอกจากนี้ ผู้ปุวยทุกช่วงอายุท่ีมีโรคประจําตัวนับเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสเสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 จากอาการเจ็บปุวยท่ีรุนแรงกว่าผู้ปุวยในกลุ่มอื่น โดยเฉพาะผู้ปุวยในบางโรค อาทิ 
โรคไตเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น 
รวมถึงกลุ่มเด็กที่มีอาการทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับพันธุกรรม และโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020b) ท้ังนี้ (Geffen, 2006) ระบุว่า  
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนมักพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ติดโรคเรื้อรัง โดยมีโอกาส  
ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้อน เกิดภาวะหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําให้ระบบหายใจ
ล้มเหลวและเสียชีวิต สอดคล้องกับสถิติการเสียชีวิตของผู้สูงอายุท่ัวโลกและไทยท่ีมีแนวโน้มเสียชีวิต
จากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเพิ่มขึ้น (ดวงธิดา ช่างย้อม, มุกดา เดชประพนธ์ และพรทิพย์ 
มาลาธรรม, 2561) ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจําตัว โดยเฉพาะโรคติดต่อเรื้อรัง 
มีโอกาสเปิดรับเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากปัญหาสุขภาพท่ีทําให้ภูมิคุ้มกันลดลง 
อีกท้ังมีโอกาสท่ีจะเกิดอาการเจ็บปุวยรุนแรงจากภาวการณ์ติดเชื้อซ้ําซ้อนท่ีนําไปสู่การเสียชีวิต  
ในท้ายท่ีสุด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎีข้างต้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อนํามาเป็นกรอบกว้าง ๆ ทําความ
เข้าใจประเด็นการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการสร้างแนวคําถามสัมภาษณ์เชิงลึก และเพ่ืออภิปราย
เทียบเคียงข้อค้นพบ ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง  
“ชีวิตวิถีใหม”่ ของผู้สูงอายุ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรม
การปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ของผู้สูงอายุ เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ออกแบบการวิจัยในประเด็นกลุ่มเปูาหมาย 
เคร่ืองมือการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน การเข้าถึง

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (snowballing technique) โดยคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า 
(inclusion criteria) ประกอบด้วย ไม่มีปัญหาสุขภาพ สามารถเคลื่อนไหวทํากิจวัตรประจําวันได้ 
สื่อสารปกติได้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แนวคําถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

(semi-structured interview guideline) ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย คําถามหลัก (main question) ใช้เพื่อเปิดประเด็นการสัมภาษณ์และคําถามซัก 
(probing question) ใช้เมื่อต้องการรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น แนวคําถามสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 3 ประเด็นคําถาม ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย 

ประเด็นแรก เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล ตัวอย่างคําถามหลัก เช่น ช่วยเล่าถึง
กิจวัตรในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นช่วงเกริ่นนําเข้าสู่คําถามหลัก 

ประเด็นท่ีสอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติในการปูองกันโควิด-
19 ของผู้ให้ข้อมูล ตัวอย่างคําถามหลัก เช่น ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ท่านใช้ชีวิตประจําวัน
อย่างไรบ้าง ท่ีไหนบ้าง กับใครบ้าง และท่านปฏิบัติตนปูองกันโรคโควิด -19 ในช่วงปัจจุบันท่ีเกิด
การแพร่ระบาดอย่างไรบ้าง 

ประเด็นท่ีสาม เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพ ตัวอย่างคําถามหลัก เช่น ในช่วงท่ีมีการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ท่านคิดว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 หรือไม่เพราะอะไร เพราะสาเหตุใด
ท่ีทําให้ท่านเสี่ยง/ไม่เสี่ยง ต่อการติดโรคโควิด-19 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้นําแนวคําถามสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและการวัดแบบประเมินผล จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบวัตถุประสงค์
งานวิจัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแนวคําถาม จากนั้นจึงนําไป
ทดลองสัมภาษณ์กับบุคคลใกล้ชิด เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจคําถาม ลําดับคําถาม และภาษาท่ีใช้ 

4. การพิทักษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับ

พิจารณาโครงการวิจัยท่ีทําในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWUEC-G-408/2563E วันท่ี 
12 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสอบถามผู้วิจัยในการยินยอม หรือปฏิเสธการให้ข้อมูล 
และมีสิทธิ์ท่ีจะถอนตัวได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยจะไม่นําความลับและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถูกวิจัยไปเปิดเผย
เป็นการเฉพาะตัว โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล แสดงถึงการยอมรับให้เกียรติ
และมีความจริงใจต่อผู้ให้ข้อมูล  
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนการเก็บข้อมูล ระหว่างการเก็บข้อมูล 

ภายหลังการเก็บข้อมูล 
5.1 ก่อนการเก็บข้อมูล 

ขออนุมัติการเก็บข้อมูลผู้อํานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสังกัดชมรมผู้สูงอายุในเครือโรงพยาบาล จากนั้นเข้าพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เมื่อผู้สมัครใจเข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์การคัดเข้า จากนั้นให้ข้อมูลวัตถุประสงค์และการพิทักษ์สิทธ์ิ 

5.2 ระหว่างการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) ร่วมกับการจดบันทึกในขณะ

สัมภาษณ์ โดยก่อนเร่ิมกระบวนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตําราการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และทดลองสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง รวมถึงฝึกฝนทักษะการเป็นผู้สัมภาษณ์ในช่วงระหว่างการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลท้ังก่อนและหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้งเมื่อจบการสัมภาษณ์ 
จากนั้นผู้วิจัยทําการถอดเทปเสียงสัมภาษณ์แบบคําต่อคํา (verbatim) และการจดบันทึกระหว่าง
การสัมภาษณ์ จากนั้นทําการบรรณาธิกรข้อมูล 

5.3 ภายหลังการเก็บข้อมูล 
เมื่อทําการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล 

ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอ่านทบทวนบทสัมภาษณ์อย่างถี่ถ้วนและทําการลงรหัส (coding) 
ได้แก่ รหัสท่ีกําหนดจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง (deductive coding) และรหัสท่ีสร้างจากบท
สัมภาษณ์หลังจากตอบคําถามการวิจัยแล้ว (inductive coding) นําข้อมูลเก็บรวบรวมในตาราง 
(codebook) จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) (Miles & Huberman, 1994) จัดรหัส 
ท่ีสอดคล้องกันไว้ประเด็นหลักและประเด็นย่อย เมื่อเก็บข้อมูลไประยะหนึ่งผู้วิจัยกําหนดข้อมูลถึง 
จุดอิ่มตัว (data saturation) โดยได้ข้อมูลท่ีมีการซ้ํากันเกิดขึ้น จากนั้นดําเนินการสรุปการศึกษา 
โดยนําเสนอข้อค้นพบภาพรวมและพรรณนาข้อค้นพบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีแบบสามเส้าแบบด้านข้อมูล (data 

triangulation) (Lincoln & Guba, 1985) ได้แก่ ตรวจสอบโดยพิจารณาจากแหล่งเวลา สถานท่ี 
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และบุคคลท่ีแตกต่างกัน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในบางประเด็นท่ีสงสัยและต้องการ
การยืนยนัจากผู้ให้ข้อมูลโดยการทวนคําตอบในสิ่งท่ีผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลมาแล้ว และหลังจากเสร็จสิ้น
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้ให้ข้อมูลถ่ายทอดมา รวมถึงให้อาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพช่วยตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (peer debriefing)  
 

ผลการวิจัย 
 
 การนําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

 
ตาราง 1  
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลผู้สูงอายุ 

ลําดับ นามสมมติ เพศ อายุ สถานภาพ โรคประจําตัว 
1 ชัญญากร หญิง 80 แต่งงาน ไทรอยด์และไขมันอุดตันเส้นเลือด 
2 ชัญญามาศ หญิง 80 แต่งงาน ไม่มี 
3 ชัญญานุช หญิง 72 โสด ไม่มี 
4 ชัญญากุล หญิง 80 แต่งงาน ไม่มี 

 
ผู้สูงอายุท่ีให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 72-80 ปี สถานภาพแต่งงาน 3 ท่าน สถานภาพโสด 

1 ท่าน ประกอบอาชีพ ค้าขาย อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครในโรงพยาบาล โรคประจําตัว
ส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจําตัว บางท่านมีโรคประจําตัวไทรอยด์และไขมันอุดตันเส้นเลือด 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด-19 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลด การเล่ียง และการดูแล  
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1. การลด การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสจุดเสี่ยงพื้นท่ี
สาธารณะ เช่น หลังจากการเข้าห้องน้ํา การสัมผัสจุดเสี่ยงร่วมกันในท่ีสาธารณะ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ลดความเส่ียงด้วยการสวมหน้ากาก และล้างมือ 

1.1 การสวมหน้ากาก ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงการติดโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากาก
ใน 3 ลักษณะ คือ การเลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสม การสวมใส่อย่างถูกวิธี และการจัดการให้ถูก
สุขลักษณะ 

1.1.1 การเลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสม เป็นการท่ีผู้สูงอายุเลือกประเภทหน้ากาก
สวมใส่ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา สถานท่ี ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุเลือกสวมใส่หน้ากากใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.1.1.1 การใช้หน้ากากอนามัยสองชั้น ผู้สูงอายุเลือกใช้หน้ากากประเภท
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์สวมทับกันสองชิ้นเมื่อต้องออกไปข้างนอกบ้าน ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์
ท่ีว่า 

“ใช้ประเภทท่ีพยาบาลเขาแจกมาให้ สีขาว สีฟูา. . .ใช้หน้ากากอนามัย เขาให้มาเยอะอยู่. . .
ออกไปไหน ก็ใส่ซ้อน 2 อันเลย ถ้าอยู่ในบ้านก็อันเดียว. . . ใส่จมูกใช่ไหม ปิดปาก ปิดจมูก 
แล้วถ้าหลวม เราก็มัดไว้หน่อยท่ีหู ใส่ซ้อน 2 อันเลยนะ กลัวมันบาง” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.1.2 การใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับหน้ากากผ้า การเลือกใช้หน้ากากให้
เหมาะสมของผู้สูงอายุ บางท่านเลือกหน้ากากประเภทหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ร่วมกับหน้ากากผ้า 
ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ ์ท่ีว่า 

“คือทุกครั้งท่ีออกจากบ้านนะคะ จะใส่ติดเลยติดตัวเลยไม่เปิดออกเลย. . .เพราะถ้าเราเข้า
โรงพยาบาลนะคะ สมมติเราไปโรงพยาบาลแล้วท่ีชุมชนชุมชนหน่อยงี้จะใช้หน้ากาก 2 ชิ้น 
คือเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้าสวมทับ. . . แล้วพอสําหรับผ้าเนี่ยถ้าเป็นผ้าเรา
จะสวมทับแมสก์ไปเลยนะคะ”  
(คุณปูาชัญญามาศ, สัมภาษณ์วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

1.1.1.3 การใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับกระจังปูองกันใบหน้า (fafce shield) 
การเลือกใช้หน้ากากให้เหมาะสมของผู้สูงอายุบางท่านเลือกหน้ากากประเภทหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ร่วมกับกระจังปูองกันใบหน้า (face shield) ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“หน้ากากอนามัยใช้ 2 ชั้น เราหายใจไม่ออกมันแน่น บอกเอาชั้นเดียวแล้วใส่ Face Shield เอา”  
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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1.1.2 การสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี คือการสวมใส่หน้ากากให้แนบชิดใบหน้าและ
คลุมจมูก แก้ม และคางเสมอ ซึ่งก่อนการสวมใส่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้ากากก่อนสวม 
นําหน้ากากอนามัยด้านสีเข้มไว้ด้านนอก ใช้มือจับสายคล้องหูท้ังสองข้าง สวมปิดบริเวณจมูกและ
คางให้มิดชิด 

1.1.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนสวม ในประเด็นการสวมใส่หน้ากาก
อย่างถูกวิธี ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่ามีขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้ากากก่อนสวมใส่ ใช้
มือจับสายคล้องหูและสวมให้ปิดจมูกปิดคาง สวมใส่หน้ากากให้ถูกตําแหน่ง (ด้านนอกสีเข้ม และ
ด้านในสีอ่อน ด้านท่ีมีลวดอยู่ด้านบน และกดลวดให้แนบชิดจมูก) ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“เราก็แต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อย แล้วเราจะออกจากบ้านแล้วล่ะนะคะ เราก็หยิบเอา
แมสก์มาแล้วก็เราก็ตรวจดูสภาพก่อนว่าแมสก์เนี่ยมันสมบูรณ์ไหม อะไรไหม แล้วก็เสร็จแล้ว
เราก็จับตรงนั้นน่ะไอ้ลวดอะบีบนิดนึงแล้วก็สวมไปแล้วก็จับให้เข้าจมูก แล้วก็คล้องหูค่ะ” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.2.2 ใช้มือจับสายคล้องหู ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า ขณะสวมหน้ากากจะใช้
มือจับสายคล้องหูท้ังสองข้างโดยไม่ให้มือสัมผัสบริเวณหน้ากากด้านใน จากนั้นกดหน้ากากให้แนบ
กับจมูก และจัดให้หน้ากากอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับใบหน้า ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“หน้ากากอนามัย เราจะซื้อเป็นกล่องใช่ไหมคะ ก่อนเราจะใช้เราจะดึงมา 1 ชิ้น เราจะไม่
ไปจับด้านใน เราจะจับหูสองข้าง ใส่ข้างหูเราเลย และให้จมูกมันแนบและดึงให้เข้าท่ี”  
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.2.3 สวมหน้ากากโดยให้ปิดปากจมูกคาง ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าจะสวมหน้ากาก
ปิดบริเวณจมูกและคางให้มิดชิด ในกรณีท่ีสวมใส่แล้วไม่กระชับก็จะมัดสายคล้องหูให้หน้ากากกระชับ
กับใบหน้า ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ใส่จมูกใช่ไหม ปิดปาก ปิดจมูก แล้วถ้าหลวม เราก็มัดไว้หน่อยท่ีหู ใส่ซ้อน 2 อันเลยนะ 
กลัวมันบาง”  

(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
1.1.2.4 จัดวางให้ถูกตําแหน่ง ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าหน้ากากอนามัยด้านท่ีมี 

สีเข้มจะอยู่ด้านนอกและด้านท่ีมีสีอ่อนจะอยู่ด้านใน ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 
“สี ส่วนสีเข้ม สีเข้มอยู่ข้างนอกค่ะ. . . แล้วก็สี สีอ่อนสีขาวนี่อยู่ด้านใน” 
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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1.1.2.5 กดลวดให้แนบจมูก หลังจากการจัดวางท่ีถูกต้องแล้วผู้สูงอายุให้
ข้อมูลว่า ให้กดลวดเพ่ือให้หน้ากากแนบกับจมูกได้สนิทพอดี ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ใช่ ต้องลวดใส่ตรงจมูก ตรงท่ีมันนิ่มใส่ใต้คาง ใส่ให้มิด ไม่ใช่มาใส่ท่ีคาง”  
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.3 การจัดการให้ถูกสุขลักษณะ ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า จัดการกับหน้ากากอนามัย
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนหน้ากากใหม่ระหว่างวัน ใช้หน้ากากอนามัยครั้งเดียวแล้วท้ิง  
การท้ิงหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี  

1.1.3.1 เปลี่ยนหน้ากากใหม่ระหว่างวัน ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า เมื่อต้องออกไป
ข้างนอกบ้านท้ังวัน หรือเป็นเวลานาน ๆ จะพกหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ไปด้วย เพื่อเปลี่ยนหน้ากาก-
อนามัยระหว่างวัน ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“แต่ถ้าพูดถึงเราออกไปข้างนอกท้ังวันด้วยอะไรด้วยเราจะพกไปอยู่ในกระเป๋า ซักครึ่งวัน
ค่อนวันไปแล้วเราจะเปลี่ยนอันใหม่เพราะว่าเรามีเหงื่อ. . . ถ้าพูดถึงออกท้ังวันควรจะ 2 อันนะ 
อันนี้สมควรมากเลย เพราะว่าเราแต่งหน้าด้วย”  
(คุณปูาชัญญานุช, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.3.2 ใช้หน้ากากอนามัยครั้งเดียวแล้วท้ิง ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าเมื่อใช้หน้ากาก-
อนามัย เมื่อกลับเข้าบ้านจะถอดหน้ากากอนามัยท้ิงทันที ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“เราเข้าบ้านเราก็ถอดแล้วก็ท้ิงเลย ถ้าเราจะออกไปใหม่เราเอาชิ้นใหม่ ยังไงยังไงอย่างน้อย
ก็ไม่มีอะไรท่ีมันจะติดอยู่ในกระเป๋าเราหรือติดเข้าไปในบ้านอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเข้าไปใน
บ้านเราก็ท้ิง”  
(คุณปูาชัญญานุช, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.1.3.3 ท้ิงหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าเมื่อใช้หน้ากาก-
อนามัยเสร็จแล้วจะพับแล้วม้วนให้เรียบร้อยและห่อด้วยกระดาษ จากนั้นใส่ถุงพลาสติกและมัดท้ิง
ใส่ถังขยะ ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“พับแล้วม้วนให้มันเรียบร้อยและห่อกระดาษ แล้วใส่ถุงพลาสติกน้อยท่ีใส่ถุงน้ําพริกน้อย ๆ 
น่ะ. . . เก็บท้ิง เก็บมัดให้ดี ๆ ใส่ถุงพลาสติกและมัดให้ดี และทิ้งใส่ถังขยะ” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบการนําหน้ากากท่ีใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์
ท่ีว่า 

“แมสก์นี่จะใช้ตากแดดถ้ากลับมานะคะก็ตากแดดไว้ก่อน แดดจัด ๆ ก็ตากไป”  
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
นอกจากการสวมหน้ากากของผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 การมีพฤติกรรม

การเปลี่ยนหน้ากากบ่อยครั้งในการใช้หน้ากากเป็นสิ่งท่ีช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้เช่นกัน 
ความถี่ในการสวมหน้ากากของผู้สูงอายุมี 3 ลักษณะ ได้แก่ สวมทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน สวมเมื่อ
อยู่ท้ังในและนอกบ้าน และสวมเมื่ออยู่กับผู้อื่น ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“คือทุกครั้งท่ีออกจากบ้านนะคะ จะสวมหน้ากากนะคะ เรียกว่าสวมไม่ยอมถอดเลย ระหว่าง 
ท่ีเราออกจากบ้านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปตลาด หรือเดินข้างนอกอะไรอย่างเนี้ยนะคะ” 

(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
1.2 การล้างมือ ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงด้วยการทําความสะอาดมือ 2 ลักษณะ ได้แก่ ล้างให้

สะอาดตามขั้นตอน และล้างด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาดที่หลากหลาย 
1.2.1 ล้างให้สะอาดตามขั้นตอน ผู้สูงอายุล้างมือตามขั้นตอน ดังนี้ (1) ถูฝุามือท้ัง

สองข้าง (2) ถูหลังมือท้ังสองข้าง (3) ถูข้อมือท้ังสองข้าง (4) ถูนิ้วมือท้ังสองข้าง และ (5) ถูตาม
ซอกนิ้วและเล็บ และถูไปถึงข้อศอก ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ถูคู่ตรงฝุามือ เพราะฝุามือจะมีรอยไอ้นั่นอะ รอยเส้นรอยอะไรเนี่ยนะคะ” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
“เอาสบู่ลงมาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ถู ๆ ๆ นะคะ ถู ๆ แล้วก็ถูหน้ามือหน้ามือก่อน
นะคะ แล้วก็มาหลังมือนะคะหลังมือ” 

(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
“แล้วก็หมุนนิ้วโปูง ถูข้างบน ถูหลังมือ ถูหน้ามือ ถูข้อมือ มีข้อมือและหลังมือ 
แล้วก็ตามซอกมือเรา”  

(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
“แล้วก็เวลาล้าง ล้างข้อมือก็ถึงข้อศอกเลยนะคะ” 
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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1.2.2 การล้างมือโดยใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดท่ีหลากหลาย ได้แก่ การล้างมือ
โดยใช้สบู่ การทําความสะอาดมือโดยใช้เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และการล้างมือโดยใช้น้ํายา -
ล้างจาน ดังนี้  

1.2.2.1 การล้างมือโดยใช้สบู่ ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า เมื่อกลับถึงบ้านจะใช้สบู่
ทําความสะอาดมือทันที ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“พอขึ้นไปชมรมเน่ียก็ไปล้างอีกทีตอนนี้ขึ้นข้างบนเนี่ย มันมีสบู่ใช้ใช่ไหมคะ เราก็ใช้ล้างมือ
ด้วยสบู่.ท่ีนี้ถ้าเรากลับบ้านเราจะใช้สบู่ล้างมือเลย” 
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.2.2.2 การทําความสะอาดมือโดยใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เมื่อไปทํา
ธุระข้างนอก เช่น การไปซื้อของ เดินทางโดยรถสาธารณะ หรือไปสัมผัสสิ่งของ จะใช้สเปรย์
แอลกอฮอล์ฉีด หรือใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดมือเพื่อทําความสะอาด ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ใช้แอลกอฮอล์ฉีดเอา เพราะว่าเราไปจับเล็ก ๆ น้อย ๆ มือมันไม่ได้สกปรก เหม็นคาว เวลาเรา
ไปจ่ายกับข้าวเราไปจับอะไร”  
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

1.2.2.3 การล้างมือโดยใช้น้ํายาล้างจาน ผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีนี้เมื่อมือไปสัมผัส
คราบมันจากอาหาร โดยจะใช้น้ํายาล้างจานทําความสะอาดมือเพ่ือขจัดคราบมันและสิ่งสกปรกออก 
ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้สึกว่าการใช้น้ํายาล้างจานจะสะอาดกว่าใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างอื่น  
ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“บางทีมือไปจับอะไรมัน ๆ จับกับข้าว เมือกปลา เราก็ต้องมาใช้อันนี้ก่อน. . . มัน. . .มัน 
ถ้าล้างอย่างอื่นมันไม่สะอาด เวลาเราไปจ่ายกับข้าวเราไปจับอะไรเราถึงล้างซันไลต์” 

(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการทําความสะอาดมือ โดยมีความถี่ในการล้างมือ ดังนี้ (1) ล้างบ่อยครั้ง 

โดยล้างมือเฉลี่ยท่ี 3-5 ครั้งต่อวัน หลังจากออกไปทําธุระข้างนอกเมื่อกลับถึงบ้านจะล้างมือทันที 
และ (2) ระยะเวลาในการล้างมือ ผู้ให้ข้อมูลใช้เวลาในการล้างมือประมาณ 2-5 นาที ดังตัวอย่าง
คําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ออกไปในท่ีชุมนุมตลาดนัด ออกไปซื้อของก็รีบเข้าบ้านถึงบ้านก็ล้างมือ ประมาณเช้า สาย 
เท่ียง บ่าย 4-5 ครั้ง ประมาณสัก 2-3 นาที ท่ีเราล้าง” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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2. เลี่ยง หมายถึง การละเว้นเข้าไปในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ลดความเสี่ยงโดยการ
หลีกเลี่ยงไปในพื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคใน 4 ลักษณะ ดังนี้ (1) เลื่อนนัดการพบแพทย์
ท่ีโรงพยาบาล (2) งดกิจกรรมสังสรรค์พบปะผู้คน (3) ออกข้างนอกเท่าท่ีจําเป็น และ (4) ซื้อของ
ทางออนไลน์แทนการจับจ่ายนอกบ้าน 

2.1 เลื่อนนัดการพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า เมื่อถึงเวลานัดตรวจ
สุขภาพจะเลื่อนพบแพทย์ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อน ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“อย่างช่วงแรก ๆ เราไม่มีการวัดอุณหภูมินะคะมันจะมีช่วงหลังเนี่ยค่ะ เราไม่มีอันนี้  คือ 
ความแตกต่างกัน แล้วก็อย่างตามโรงพยาบาลเงี้ย เขาก็เราก็เลื่อนบางทีมีตรวจหมายถึง 
ตรวจสุขภาพประจําปีอะไรเงี้ยขอเลื่อนเขา ขอเลื่อนไป” 
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

2.2 งดกิจกรรมสังสรรค์พบปะผู้คน ผู้สูงอายุงดไปในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค 
งดพบปะสังสรรค์ ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“เพราะว่าเราไม่ได้ไปอ่าในพื้นท่ีเสี่ยง พื้นท่ีแออัด พื้นท่ีชุมนุม พื้นท่ีอะไร กินเลี้ยง กินเลิ้ง 
เราก็ไม่ได้ไป งานบวชงานแต่งอะไรตอนนี้งดหมดไม่ไป” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

2.3 ออกข้างนอกเท่าท่ีจําเป็น เมื่อมีความจําเป็นต้องออกไปซื้อของมาบริโภคก็จะรีบไป
รีบกลับ ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“สถานการณ์ของอยู่ของกินของใช้เรานี่แหละ ถ้าเราไม่มี เราก็ต้องออกไปซื้อ ซื้อมากักตุนไว้ 
ซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้าน”  
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

2.4 ซื้อของทางออนไลน์แทนการจับจ่ายนอกบ้าน หมายถึง วิธีการจับจ่ายซื้อของโดย
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น หรือหลีกเลี่ยงพบปะผู้อื่นโดยตรงด้วยวิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ก็ค่อนข้างตกใจไม่กล้าไปไหนเลยแม้แตต่ลาดก็ไม่ออก ทีนี้ยังดีหน่อยคือตอนนี้มันมีเทคโนโลยี
ก็คือมีส่งไลน์แมนอะไรพวกนี้ ก็เล่นส่งอะไรพวกนี้ท้ังนั้นเลยจะไม่ออกไปไหนเลยตลอดเวลา 
2 เดือน” 
(คุณปูาชัญญานุช, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
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ผู้สูงอายุแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไปในพื้นท่ีสาธารณะ โดยผู้สูงอายุให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่
และระยะเวลาการออกไปข้างนอก หากมีความจําเป็นท่ีต้องออกนอกบ้านจะใช้ระยะเวลาอยู่นอกบ้าน
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง รีบไปรีบกลับ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า  

“อาทิตย์ละครั้งอะ……รีบซื้อรีบกลับ ประมาณชั่วโมงนึง” 
(คุณปูาชัญญากุล, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
3. ดูแล ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดูแลตนเองในการปูองกันโรคโควิด-19 เพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรง 

โดยมีลักษณะการดูแลตนเอง ดังนี้ (1) การรับประทานอาหาร (การกินและการปฏิบัติตนขณะ
รับประทานอาหาร) (2) การออกกําลังกาย (3) การเอนกายพักผ่อน และ (4) การรักษาอารมณ์ 

3.1 การรับประทานอาหาร ในท่ีนี้หมายถึง การกินและการปฏิบัติตนขณะรับประทาน
อาหารผู้สูงอายุให้ข้อมูลการปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ใน 3 ลักษณะ คือ กินอาหารปรุงสุก กินอาหารช้อนใครช้อนมัน กินอาหารแยกสํารับใครสํารับมัน 
ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

3.1.1 กินอาหารปรุงสุก ก่อนผู้สูงอายุกินอาหารร้อน และจะทําการอุ่นอาหารก่อน
กินอาหาร  

“ถ้าเป็นกลางวัน ถ้าคือดูกับข้าวว่าถ้ามันต้มจืดเง้ีย กลางวันเราก็เข้าไมโครเวฟอุ่น” 
(คุณปูาชัญญากุล, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

3.1.2 กินอาหารช้อนใครช้อนมัน ก่อนกินอาหารผู้สูงอายุอุ่นอาหารก่อนกิน และใช้
ช้อนตักอาหารของใครของมัน 

“ต้องกินร้อน ๆ สมมติเราซื้อของสําเร็จมา เราก็ต้องอุ่นให้ร้อนแล้วกิน กินร้อนช้อนเราเอง
ด้วย ชามเราเอง ไม่ต้องไปรวมกับใคร” 
(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

3.1.3 กินอาหารแยกสํารับใครสํารับมัน ขณะกินอาหารผู้สูงอายุแยกสํารับอาหาร
กับคนในครอบครัว สํารับของใครของมัน ไม่ทานอาหารร่วมกัน 

“ช้อนเอง จานเอง ล้างเอง และเก็บเอง มันไม่มีใครอยู่กันไปยายแก่ ๆ ตาเขาก็กินของเขา 
ยายก็กินของยาย ไม่ได้กินรวมกันเลย ลูกก็ไปทํางานแต่เช้า” 

(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
3.2 ออกกําลังกาย ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้สูงอายุดูแลตนเองด้วยการออกกําลังกาย

ให้เหมาะสมตามวัย ด้วยการยืดเหยียดร่างกาย แกว่งแขน ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 
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“ส่วนใหญ่ตอนสาย เราก็ออกกําลังกายยืดเหยียดท่ีเราเรียนรู้มาจากครูปอ อันไหนยาก ๆ 
เราก็ไม่ทํา อันท่ีเราทําได้เราก็ทํา เราจะทําทุกวัน ตอนสายจะออกกําลังกายยืดเหยียด” 
(คุณปูาชัญญานุช, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

“ออกคือแกว่งแขนนะคะ”  
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

3.3 เอนกายพักผ่อน ลักษณะการพักผ่อนของผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19 มีท้ังพักผ่อน
หลับสนิท และใช้ชีวิตเป็นปกติทํากิจกรรมเวลาว่าง ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า  

“ได้พักผ่อนตอนนี้ ได้พักผ่อนเหมือนกันแล้วก็นอนจริง ๆ ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้” 
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
“แล้วก็จะมีตอนท่ีนั่งทําเย็บผ้าให้กับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยให้กับโรง พยาบาลจะได้พักผ่อน
ตอนนี้ได้ใช้สายตาดูโทรทัศน์แล้วก็ได้เย็บผ้าได้พักผ่อนตอนนี้”  
(คุณปูาชัญญามาศ, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 

3.4 รักษาอารมณ์ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้สูงอายุรู้สึกเครียด หรือ
วิตกกังวล แต่ก็มีวิธีการรักษาอารมณ์ วิธีการไม่ให้วิตกกังวลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ด้วยการลดความวิตกกังวลจากการฟังเพลง ดูทีวี และทําใจปล่อยวางทําความเข้าใจกับสถานการณ์
และอยู่กับความเป็นจริง ดังตัวอย่างคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ดูทีวี ฟังเพลงสุนทราภรณ์ ก็สนุกดี ฟังไปเร่ือยเปื่อย ฟังแล้วก็หัวเราะ ดูตลกไปด้วย ขําไป
ด้วย มันก็ลืมโควิดไปแล้ว ทําตัวให้ลืม สนุกสนาน”  

(คุณปูาชัญญากร, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
“ติดตามข่าวเหมือนกัน แต่ไม่ได้กระตือรือร้น ปล่อยวางจนเกินไปด้วย อะไรด้วย คือ เดินสาย
กลาง รับฟังบ้าง อันไหนท่ีคิดว่าเป็นความจริง จะไม่ค่อยซีเรียสกับเขาเท่าไหร่ เราระวังตัว
ของเรา”  
(คุณปูาชัญญานุช, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 1 พฤษภาคม 2564) 
กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 ของผู้สูงอายุในช่วงของชีวิตวิถีใหม่ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลด ด้านเลี่ยง ด้านดูแล สรุปได้ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 
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ภาพ 2 รูปแบบพฤติกรรมการปูองกันโควิด-19 ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยมีข้อสังเกต
สามารถนํามาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก ข้อค้นพบสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโควิด-19 
อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการปูองกันของกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์, 2563; กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2563; รัฐบาลไทย, 2563) ท่ีได้กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผู้สูงอายุไว้ 3 แนวทาง 
คือ “ลด เล่ียง ดูแล” กล่าวคือ  

ในด้านการลด พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ลดความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การสวมหน้ากาก 
และการล้างมือ วิธีการสวมหน้ากากของผู้สูงอายุท่ีสะท้อนถึงความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติหรือ
คําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเลือกสวมหน้ากากอนามัยร่วมกับหน้ากากผ้าเมื่อ
ออกไปในแหล่งชุมชนท่ีมีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพราะการสวม
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หน้ากากสองชั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพปูองกันโควิด-19 ได้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนําว่า 
การสวมหน้ากากอนามัยไว้ด้านในและหน้ากากผ้าไว้ด้านนอกจะทําให้หน้ากากกระชับแนบชิดใบหน้า
และยังช่วยลดโอกาสท่ีเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ สอดคล้องเช่นเดียวกับงานวิจัยการทดลอง
ประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยของศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคของอเมริกา พบว่า 
สามารถปูองกันการสัมผัสละอองฝอยในอากาศได้ 85.4% (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2564; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2564; Centers for Disease Control 
and Prevention, 2021) หรือการท่ีผู้สูงอายุบางท่านก็เลือกใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับกระจัง
ปูองกันใบหน้า (face shield) ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว แม้จะสามารถปูองกันการกระจายละอองฝอย
ขนาดใหญ่ได้ แต่ควรใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยทุกครั้ง (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ประเทศไทย, 
2564; โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุจัดการหน้ากาก
อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น เปลี่ยนหน้ากากใหม่ระหว่างวัน ใช้หน้ากากอนามัยครั้งเดียวแล้วท้ิง และ
ท้ิงหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับคําแนะนําของกรมอนามัย กระทรวง- 
สาธารณสุข ท่ีแนะนําให้ควรเปลี่ยนหน้ากากทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หรือเมื่อหน้ากากเปียกชื้น สกปรก
เมื่อต้องออกไปในสถานท่ีแออัด หลังจากถอดหน้ากากแล้วควรท้ิงทันทีโดยเมื่อท้ิงหน้ากากให้จับ
สายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง พับส่วนด้านในเข้าเพื่อปูองกันสารคัดหลั่งแพร่กระจาย 
ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก จากนั้นม้วนหน้ากากใส่ถึงปิดสนิทท้ิงลงถังขยะท่ีมีฝาปิด (สํานักงานกองทุน- 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2564)  

การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความตั้ งใจ
ปฏิบัติสุขอนามัยสวมใส่หน้ากากออกนอกบ้านทุกครั้งอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รังสรรค์ โฉมยา และกรรณิกา พันธ์ศรี (2563) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุมีความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปูองกันโควิด-19 อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นงศ์ณพัชร์ มณีอินทร์ และอิทธิพล 
ดวงจินดา (2564) พบว่า ผู้สูงอายุมีการรับรู้เรื่องการปูองกันตนเองจากโควิด-19 อยู่ในระดับมาก 

นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ผู้สูงอายุก็ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยการล้างมือ
ตามขั้นตอน และล้างด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น สบู่ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ข้อค้นพบ
นี้ก็สอดคล้องกับคําแนะนําของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่ีแนะนําให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วย
การล้างมือด้วยน้ําและสบู่ เนื่องจากว่าสบู่มีกลไกในการทําลายเช้ือไวรัสโดยทําลายไขมันเปลือกหุ้ม
ไวรัสและทําลายการยึดโยงส่วนประกอบสําคัญของไวรัสทําให้ตัวไวรัสแตกตัวและหลุดออกจนไม่
สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่ แนะนําให้ล้างด้วย
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เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ท่ีมีส่วนผสมของแอกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ก็สามารถช่วยปูองกันโรค 
เข้าสู่ร่างกายได้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

ในด้านการเลี่ยง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นท่ีเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่ง
การเลี่ยงไปในพื้นท่ีเสี่ยงทําโดยเลื่อนนัดพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล งดกิจกรรมสังสรรค์พบปะผู้คน 
ออกข้างนอกเท่าท่ีจําเป็น และซื้อของออนไลน์แทนการจับจ่ายนอกบ้าน ข้อค้นพบข้างต้น เป็นไป
ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข แนะนํา กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุมีโรคประจําตัว ควรจัดเตรียม
ยาสํารองสําหรับรักษาตัวไว้ และหากมีความจําเป็นต้องพบแพทย์ตามนัดหมายให้ติดต่อขอ
คําแนะนําจากแพทย์และญาติให้ไปรับยาแทน หรือการเข้าพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเรียกว่า 
Telegraphic Medicine สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ชินประสาทศักดิ์ และคณะ (2558) ท่ี
พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์ สามารถช่วยทดแทนการเดินทาง
ไปพบแพทย์ได้โดยตรงและเกิดประสิทธิภาพการรักษาท่ีไม่แตกต่างกันในเบื้องต้นเข้ารับการ
ปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการพบเจอ สวมกอด ใกล้ชิดหรือพูดคุยใกล้ชิดกับ
บุคคลอื่น ควรเปลี่ยนมาใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์แทนการพบปะผู้อื่น ควรงดออกจากบ้าน หาก
มีความจําเป็นท่ีต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยท่ีสุด 
รักษาระยะห่างบุคคลอื่น 1-2 เมตร และซื้อของออนไลน์แทนการจับจ่ายนอกบ้านเพื่อเลี่ยงการ
สัมผัสบุคคลอื่น (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2564)   

ในด้านการดูแล พบว่า ผู้สูงอายุดูแลตนเองในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ครอบคลุม
ท้ัง 4 อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย เอนกายพักผ่อน และรักษาอารมณ์ ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้อง
กับงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศที่พบว่า สภาวการณ์ของผู้สูงอายุท่ีจําเป็นต้องอยู่ในบ้านส่วนใหญ่
ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น ส่งผลทําให้เกิดความเครียด วิตก ภาวะซึมเศร้า การออกกําลังกาย
เคล่ือนไหวร่างกายนั้น สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและด้านจิตใจให้มีสุขภาพดีขึ้น (Ghram et 
al., 2021; Jiménez-Pavón, Carbonell-Baeza, & Lavie, 2020; Sepúlveda-Loyola et al., 
2020) นอกจากนี ้งานวิจัยของ (Ali & Kunugi, 2021) พบว่า การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และ
การออกกําลังกายของผู้สูงอายุในช่วงการระบาดโควิด-19 สามารถส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพ
แข็งแรงช่วยลดโอกาสเจ็บปุวยด้วยโควิด-19 ได้ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Soonthornchaiya 
(2020) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย แม้ว่าผู้สูงอายุจําเป็นต้อง
กักตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อความเครียด วิตกกังวล ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไทยมี
ความรู้ด้านสุขภาพ การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในช่วงโควิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
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ประเด็นท่ีสอง การปูองกันตนเองจากโควิด-19 ของผู้สูงอายุบางการกระทํามีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเปิดรับเชื้อโควิด-19 เช่น การเลือกใช้หน้ากากอนามัยสองชิ้นซ้อนกัน ซึ่งศูนย์ควบคุมและ
ปูองกันโรคของอเมริกา (CDC) ระบุว่า การเลือกสวมหน้ากากอนามัยสองชิ้นซ้อนกันจะทําให้หน้ากาก
ไม่กระชับใบหน้า เกิดช่องว่างทําให้ใช้มือขยับเสี่ยงต่อการสัมผัสใบหน้าบ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การปูองกันลดลง และเมื่อใช้มือขยับเพื่อให้หน้ากากกระชับใบหน้าตลอดเวลามีความเสี่ยงต่อเชื้อ
ไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุบางท่านนําหน้ากากท่ีใช้ไปตากแดด
แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ การกระทําดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขท่ี
แนะนําว่า ควรเปลี่ยนหน้ากากทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หรือเมื่อหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรก ควรท้ิง
ทันที เนื่องจากว่า หน้ากากอนามัยถูกออกแบบให้ใช้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น บริเวณผิวด้านนอกจะมี
สารกันซึมเคลือบอยู่ หากนําไปพ่นฉีดเพื่อฆ่าเชื้อโรค หรือนําไปตากแดดจะทําให้คุณสมบัติในการ
ปูองกันเชื้อโรคและกันซึมหายไป และจะเป็นอันตรายกับผู้ท่ีไปจับต้องหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว  
ซึ่งเปื้อนน้ํามกูน้ําลายท่ีอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง โดยเมื่อท้ิงหน้ากากให้จับ
สายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง พับส่วนด้านในเข้าเพื่อปูองกันสารคัดหลั่งแพร่กระจาย 
ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก จากนั้นม้วนหน้ากากใส่ถุงปิดสนิทท้ิงลงถังขยะท่ีมีฝาปิด (คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2564) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบท่ีว่า การปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุบางท่านมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเปิดรับเชื้อโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นและการนําหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว
ไปตากแดดเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่นั้น จะช่วยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้แก่กรมควบคุมโรคนําไป
ปรับเปลี่ยนมาตรการการปูองกันโรคอุบัติใหม่ท่ีมาจากเชื้อไวรัส หรือสร้างความตระหนักรู้ถึงวิธีการ
ปูองกันโรคโควิด-19 ท่ีถูกต้องให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ข้อค้นพบใดท่ีขัดหรือยังไม่ใช่แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคท่ีถูกต้องเหมาะสม หน่วยงาน 
ภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข สามารถนําข้อค้นพบไปใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในชุมชน
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อย่างจริงจัง โดยมีแบบแผนอย่างชัดเจนเป็นกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และสามารถนําไปปรับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

งานวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยด้วยกระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์นิยมเพื่อทําความเข้าใจ
และค้นหาลักษณะพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรควิด-19 จึงมีข้อจํากัดในเรื่องการนําข้อค้นพบ
ไปอ้างอิงสู่กลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่กว่า หรือบริบทท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีท่ีศึกษา ดังนั้น งานวิจัย
ครั้งต่อไปสามารถนําข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 ร่วมกับ
การทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไปใช้กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปร 
และพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคโควิด-19 แล้วเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 

เพื่อท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีแก้ความล้มเหลวท่ีนักวิชาการผู้เป็นกังวลในเรื่องแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีได้สรุปไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ บทความนี้ นําเสนอสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การจัดการตัวเอง (2) การคิดขั้นสูง (3) การสื่อสาร 
(4) การรวมพลังทํางานเป็นทีม (5) การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และ (6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่างยั่งยืน ท่ีจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค์ต่อผู้เรียนอย่างมี
นัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศ ได้นั้น “รถใหม่จะเป็นหลักสูตรใหม่ ครูขับรถใหม่ ครูจะต้อง
เปลี่ยนโฉมบทบาท ขับเคลื่อนรถใหม่ไปสู่เปูาหมาย นักเรียนก็จะได้นั่งรถโดยสารคันใหญ่มองเห็น
ได้รอบทิศ ท่ีเย็นฉ่ํา กว้าง และนุ่มสบาย” ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อเนื้อหา เพื่อบรรลุ
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. 2561-2580 ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธํารงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตน ก้าวตามรอย “พระบรมราชโองการ 
ร. 10 ท่ีสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร. 9”  

  
ค าส าคัญ: หลักสูตรฐานสมรรถนะ, ผลลัพธ์ทางการศึกษา, นักเรียนไทย 
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ABSTRACT  
 

For the best interest of the nation, scholars who are concerned about the 
transitional period to a competency-based curriculum for the development of primary 
and secondary school students, have outlined the curriculum for all stakeholders 
to examine. In essence, six types of competencies are focused on: (1) self-management; 
(2) critical thinking; (3) effective communication; (4) good teamwork; (5) quality citizen; 
and (6) sustainable living with nature and technology. These core competencies 
will bring about desirable and significant changes in students’ education, enabling 
them to drive the nation forward effectively. Metaphorically, “the curriculum is a 
new motorcoach; teachers are the drivers; teachers take on a new role of drivers 
who drive the motorcoach to the destination successfully; students take a ride on 
a big, wide, and air-conditioned motorcoach with a 360-degree view of the surrounding” 
Teachers’ roles are detailed in the Content Section of this article. This effort is to 
reach the National Strategic goal of 2561–2580 B.E. and the vision of developing 
the country to a sustainably stable and prosperous state. Thai people 4.0 will be 
able to amaze and compete globally with their virtue, merit, and social value with 
this foundation of self-development, in order to follow “the decree of King Rama 
10 in observing, sustaining, and extending King Rama 9’s undertakings.” If readers 
feel that this article is still not sufficiently clear or is lacking something, the writers 
would be grateful for any creative feedback.                    
 
Keywords: Competency-based, Curriculum, Educational Outcomes, Thai student. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เท่าท่ีผ่านมายังไม่สะท้อนถึงศักยภาพของผู้เรียนต่อสังคมและโลก 
ของการทํางานในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ 
ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สอดรับกับความ 
ก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น มีทักษะในการดํารงชีวิต พร้อมปรับตนรับการเปลี่ยนแปลงแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมร่วมมือ
กันสร้างสรรค์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น คําขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติ
เจริญ” คําขวัญของนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2516 ได้รับความชื่นชอบจากเด็กมากท่ีสุดถึง 89.6% 
ตามรายงานการสํารวจของเอแบคโพลเมื่อ 8 ปีก่อน หากแต่ว่าตามตัวชี้วัดสากล ชื่อ Program for 
International Student Assessment--PISA แล้วนั้น เด็กไทยไม่เคยผ่านเกณฑ์นี้เลยติดต่อกันมาแล้ว
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติจึงเห็นควรท่ีจะต้องแก้ไข ความล้มเหลวนี้ให้ตรงจุด กล่าวโดยคร่าว ๆ แล้วความ
ล้มเหลวดังกล่าวเกิดจาก (1) มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเดิมท่ีซ้ําซ้อนและมากเกินไป และ 
(2) การเน้นการจําเนื้อหามากกว่าการสร้างทักษะการคิด อ่าน เขียน และคํานวณ ซึ่งการแก้ไข
ความล้มเหลวท้ังหมดท่ีตรงเปูาท่ีสุดจะเป็นการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะมาแทนหลักสูตรเดิม 
หมายความว่า “พลิกโฉมแนวทางปฏิบัติจากมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีกําหนดอัตลักษณ์ตนเอง
โดยสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพท่ีกําหนดโดยสถานศึกษา การสร้างคน ตามบริบทสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับสภาพบริบท และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะขั้นต่ําตามท่ีกําหนด (การบังคับปลาให้ปีนต้นไม้ ไม่มีอีกแล้ว)” ดังนั้น 
นักวิชาการผู้เป็นกังวลในเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะนี้ จึงได้สรุปแนวทางดังกล่าว ไว้ในบทความนี้เพื่อให้ผู้ 
ท่ีจะต้องนําหลักสูตรนี้ไปใช้จริงได้เข้าใจแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบ เพื่อนําหลักสูตรนี้ไปใช้ทําประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนและการเรียนรู้ของพวกเขา เป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน 
โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ํา ดังนี้ (1) ผู้เรียนรู้ (2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ (3) พลเมือง 
ท่ีเข้มแข็ง  
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วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 

ผู้เกี่ยวข้องจะเข้าใจวิธีแก้ความล้มเหลวท่ีนักวิชาการผู้เป็นกังวลในเรื่องนี้ได้สรุปไว้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาต ิ
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ แม้นจะเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และความพร้อม 
ของสถานศึกษา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ก็ไม่เอื้อให้สังคมไทยปรับตัวได้ทันต่อ
สภาวการณ์ท่ีสะเทือนท้ังประเทศและโลกทั้งใบ อย่างปัญหาเนื้อสุกรพุ่งสูงเกินเอ้ือมของคนตาดํา ๆ 
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตรอบด้าน 
ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญ คือ เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากโดยหลัก ๆ (1) มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วดัซ้ําซ้อนแลมีมากเกินไปรวมถึง (2) การเรียนการสอนท่ีเน้นการจําเนื้อหามากกว่า
การฝึกคิดประมวลผลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การอ่านให้เข้าใจ
ประเด็นหลักประเด็นย่อยและรายละเอียดได้ชัดเจนและครบถ้วน การเขียนให้สื่อความได้ดีตาม
บทความต้นแบบการอ่านท่ีดีเป็นสากล และการใช้การคํานวณเพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้อย่างแม่นยําถูกต้อง ทําให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจําเป็นต้องเร่งสอนทําให้ผู้เรียน  
ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน ส่งผลให้การสอนของครูยังไปไม่ถึง การช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และเกิดสมรรถะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น การท่ีจะแก้ปัญหา 
ท้ังสองข้อนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

“ขานรับ” ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา
นักเรียนนักศึกษาในทุกมิติ และทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณภาพ
พร้อมสําหรับ วิถีในทศวรรษท่ี 21 (ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) 

“ยกระดับ” ระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษารวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังหมด
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ท้ังปวงเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปยืนอยู่อย่างสง่างาม
ยั่งยืน ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579)  

“รัฐ” ต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาดังกล่าวในระบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  

“รัฐ” ต้อง “ลด” ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้จัดการศึกษาสําหรับทุกคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ “การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”  
ให้เป็นหนึ่ง ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)) เพ่ือสนองปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาในเบื้องต้น  

“สุดท้าย” กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าภาพจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ 
เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์เพื่อให้รากฐานของชาติ  
มีความมั่นคง ผู้คนดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ชาติไทยก้าวไปแข่งขันกับชาติอื่น ๆ ในภูมิภาค และ 
ในโลกได้อย่างสง่างามภาคภูมิ ในท่ีนี้จึงขอนําเสนอหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีดีงามมาใช้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับคนไทย เพื่อขอทุกภาคส่วนให้ประสานร่วมมือกัน กระทรวงเองจะดําเนิน
นโยบายมุ่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและคนไทยทุก ๆ คนให้ได้ถึงท่ีสุด (นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2565-2566) 

ในบทความนี้ สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Knowledge-K) ทักษะกระบวนการ (Psychomotor, Process-P) และเจตคติ (Affective-A)  
ในลักษณะบูรณาการ (K + P + A) เป็นการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล “สมรรถนะ” 
เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถหลักของบุคคลยกตัวอย่าง เช่น 16 สมรรถนะพื้นฐาน 
ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงมีเพื่อระบบการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
มีความจําเป็นเร่งด่วนจาก สพฐ. ได้แก่ (1) รอบรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคม (2) ประยุกต์ใช้แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน (4) ช่วยเหลือและสนับสนุน (5) ให้
คําแนะนํา (6) รอบรู้ในเนื้อหาของวิชาท่ีสอน (7) วิเคราะห์ จัดทําใช้ประเมินและพัฒนา (8) จัดทํา
แผนการเรียนรู้ (9) บริหารจัดการชั้นเรียน (10) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (11) แสวงหาแหล่งเรียนรู้ 
(12) ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาสื่อ (13) วัดและประเมินผล (14) เลือกใช้ผลการวิจัย (15) การวิจัย
เพื่อพัฒนา และ (16) สมรรถนะใช้ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความสําคัญ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
827 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องทําหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีจําเป็น ในบทความนี้ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะมีองค์ประกอบหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมรรถนะหลักและกลุ่ม
สมรรถนะเฉพาะ ซึ่งเป็นการนําสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ กําหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้ โดยเริ่มจาก
การพิจารณาสมรรถนะหลักท่ีเป็นเปูาหมายของการเน้นพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (personalization) 
พร้อมกับวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะของความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และเจตคติมาประยุกต์ใช้ควบคู่
กับสมรรถนะหลักแล้วกําหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ เมื่อจบแต่ละช่วงชั้น (learning 
outcome) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทํางาน ผู้สอนต้องบูรณาการ 
ความรู้ สหวิทยาการ (multidisciplinary) ท่ีจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (learning 
pathway) ท่ีหลากหลาย และจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ 
ส่วนการประเมินการเรียนรู้เป็นการประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย สร้างแรงจูงใจ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม การประเมิน
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการพัฒนาสมรรถนะ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ 
(performance criteria) ท่ีกําหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนท้ังในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก การประเมินเพื่อสรุปผล เป็นการพิจารณา
สมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพื่อการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา 
สรุปผลคือ พิจารณาหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะ
ประเมินผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อผู้เรียนพร้อมหรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมิน
สมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอด
แนวในรูปแบบแฟูมผลงานท่ีแสดงความรู้และทักษะพื้นฐานตลอดจนการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานชั้นสูงท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีเรียกว่า Portfolio  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes 
of Education--DOE) ท่ีมีลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ํา ดังนี้ (1) ผู้เรียนรู้ (2) ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ (3) พลเมืองเข้มแข็ง ท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสําคัญ (big rocks) เป็นกําลังของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
โดย (ร่าง) กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะท่ีสําคัญต่อการใช้ชีวิต การทํางาน และ
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ท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (CBE Thailand) ได้ทบทวนท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน ท่ีปรับปรุงหรือพัฒนา 
ขึ้นใหม่จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แต่คงหลักการและกรอบโครงสร้าง
หลักสูตรไว ้มีลักษณะเป็นหลักสูตรท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกัน ต่างกันตรงท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ
อย่างน้อยตามท่ีมาตรฐานกําหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านนั้น มีลักษณะ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอด สมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่นได้เต็มตามความจําเพาะเจาะจงของ
บุคคล (personalization) ตามท่ี ไวก็อทสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ได้สร้างแนวคิด 
Constructivism ขึ้นจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก ๆ เช่นเดียวกับ 
เพียเจต์ (Piaget) ส่วนครูจะมีบทบาท ในการช่วยนักเรียนพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของ
เด็กไปตามธรรมชาติ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541, หน้า 61) 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลักเป็น
เปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาผู้เรียน ส่วนสมรรถนะเฉพาะเป็นตัวส่งเสริมสมรรถนะหลัก เป็นสาระ
ความรู้ เป็นทักษะ และเป็นคุณลักษณะท่ีเอื้อสมรรถนะหลัก กล่าวคือ “การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 
ต้องพัฒนาสมรรถหลัก ควบคู่กันไป” บทความนี้เขียนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะหลัก การจัดการเช่นนี้แสดงเป็นโมเดลให้เห็น ดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
829 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 

ภาพ 1 สมรรถนะหลัก 6 ด้าน 
ที่มา. CBE Thailand สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2565). 
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน, ค้นเม่ือ 27 ธันวาคม 2565, จาก http://m.facebook.com 
 

สมรรถนะหลักมี 6 ด้าน (หกเหลี่ยม) 
 

เหลี่ยมท่ีหนึ่ง การจัดการตัวเอง หมายความว่า การท่ีผู้เรียนรู้จัก รัก และเห็นคุณค่าของตนเอง 
ท่ีสัมพันธ์กับของผู้อื่น การพัฒนาปัญญา การตั้งเปูาหมายในชีวิตและการกํากับตนเองในการเรียนรู้
และใช้ชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะ
วิกฤต (resilience) 

เหลี่ยมท่ีสอง การคิดขั้นสูง หมายความว่า สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ
ได้อย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลและข้อมูลรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกํากับการตัดสินใจ และใช้
จินตนาการสร้างทางเลือกใหม่เพื่อแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้สําเร็จ 

เหลี่ยมท่ีสาม การสื่อสาร หมายความว่า มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสาร
ด้วยภาษากายและภาษาใจ สามารถใช้กระบวนการคิด การเรียนรู้ และระบบคุณค่า แก้ปัญหาสากล
ได้อย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และมีพลังรับผิดชอบต่อสังคม 

เหลี่ยมท่ีสี่ การรวมพลังทํางานเป็นทีม หมายความว่า สามารถจัดระบบและกระบวนการ
ทํางานของตนเองร่วมกับผู้อื่น มีแผน ขั้นตอนให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย มีภาวะผู้นําตรวจสอบได้  
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มีการประสานความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันหลอมให้เป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นหมู่คณะรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

เหลี่ยมท่ีห้า การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง หมายความว่า การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย 
มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั่น
ในความเท่าเทียม เป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

เหลี่ยมท่ีหก การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน หมายความว่า มีความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลก เอกภพ และความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
ธรรมชาติในชีวิตประจําวัน จนสามารถใช้วิทยาการเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ตลอดถึงสร้างสรรค์
ความรู้และคุณค่าใหม ่ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

“ผู้เขียนขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าท้ังหกเหลี่ยมของหลักสูตรฐานสมรรถนะจะไปช่วยแก้ปัญหา
ท้ังสองท่ีกล่าวมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไร เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย เช่น 
การใช้ตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถม 5 เพื่อใช้วัดทักษะการตั้งและ
แก้โจทย์สมการเชิงเส้นให้เป็น จะลดความซับซ้อนของตัวชี้วัดท่ีมีมาในอดีตและช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนรู้เน้นการจําเนื้อหาได้” 

 
เหลี่ยมที่หนึง่  

สมรรถนะการจัดการตัวเอง มองง่าย ๆ เป็นการรู้จักแบ่งเวลาและมีวินัยในการควบคุมตนเอง 
ให้ฝึกคิดศึกษาความรู้ท่ียากจะเข้าใจโดยสม่ําเสมอ ซึ่งการจัดการแบ่งเวลาฝึกทําโจทย์สมการเชิงเส้น
ทุกวัน แม้จะทําไม่ถูกในครั้งแรก ๆ แต่เมื่อทําไปเรื่อย ๆ ถามคุณครูไปเรื่อย ๆ ก็จะสามารถแก้สมการ
ได้เองดั่งคาดหวัง ซึ่งเด็กท่ีมีทักษะดีทางนี้อยู่แล้ว ถ้าจัดการตนเองได้ดี ก็จะสําเร็จได้โดยเร็ว พร้อมท่ีจะ
ไปแก้โจทย์ท่ีลุ่มลึกกว่าโจทย์พื้นฐานขึ้นไปอีก ในขณะท่ีเด็กท่ีมีทักษะปานกลางจนถึงต่ํา ก็จะสามารถ
แก้โจทย์พื้นฐานได้ตามท่ีกําหนดโดยความช่วยเหลือใส่ใจของคุณครู สมรรถนะการจัดการตนเอง 
นี่สามารถนําไปบูรณาการกับสมรรถนะของแต่ละสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
นั่นคือการรู้จักตัวเองและมีวินัยรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองเป็นสมรรถนะท่ีต้องปลูกฝังอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้ตอบสนองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การปลูกฝังวินัยท่ี
เป็นหัวใจ ของสมรรถนะท่ี 1 นี้ ครูควรเริ่มตั้งแต่เด็กประถมเด็กเล็ก ๆ จะสอนได้ง่าย เช่น ก่อนการ
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รับประทานอาหาร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ผู้ปกครองและครูต้องช่วยกันฝึกให้ล้างมือก่อนและหลัง
การรับประทานอาหาร อาบน้ําแปรงฟันก่อนนอน และตอนเช้า เช่นนี้ 
 
เหลี่ยมที่สอง 

สมรรถนะการคิดขั้นสูง การท่ีเด็กสามารถตั้งโจทย์เป็นคําพูด อย่างเช่น มีเงินในมืออยู่ 100 บาท 
จะซื้อ มะม่วงได้ 2 ผล กับ น้ําปลาหวานได้ 1 ขวด และ มีเงิน 400 บาท จะซื้อมะม่วงได้ 8 ผล 
กับน้ําปลาหวานได้ 4 ขวด และสามารถแก้โจทย์ได้ถูกต้องว่าหากมีเงิน 600 บาท จะซื้ออะไรได้
เท่าไรบ้าง แสดงความคิดชั้นสูงชัดเจนแล้วโดยตัวชี้วัดตั้งและแก้โจทย์แบบนี้ตัวเดียวของวิชาคณิตศาสตร์ 
ประถม 5 เห็นได้ว่า การคิดขั้นสูงต้องคิดเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จะสอน
การคิดขั้นสูงต้องสอนแต่ละขั้นตอนว่าทําอะไรไปทําไมเพื่อให้ได้อะไร ทําต่อจนครบขั้นตอน แต่ละ
ขั้นตอนจะมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ ท่ีอาจจะเหมือนหรือต่างกัน ก็ได้ 
 
เหลี่ยมที่สาม  

สมรรถนะการสื่อสาร ช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้เน้นการจําเนื้อหามากกว่าการสร้างทักษะ
จินตนาการ ตัวอย่างเช่น พูดให้คนอื่นเข้าใจง่ายและสามารถตั้งคําถามท่ีผู้อื่นสามารถตอบอธิบาย  
ให้ตนเองเข้าใจ ซึ่งจะทําให้ครูผู้สอนและเพื่อนผู้เรียนด้วยกันเอง สามารถเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน
นําไปสู่การแลกเปลี่ยนพื้นฐานความรู้และทักษะการจินตนาการเร็วท่ีสุด ยกตัวอย่างเช่น เงินในมือ
อยู่ 100 บาท จะซื้อมะม่วงตลาดพลูได้ 2 ผล กับ น้ําปลาหวานได้ 1 ขวด แต่ มะม่วงวงเวียนใหญ่
อาจจะได้ถึง 3 ผล น้ําปลาหวานได้ 1 ขวด เพราะฉะนั้นคําตอบก็ไม่ถูกต้องเพราะการสื่อสาร 
ไม่สมบูรณ์พอ 

 
เหลี่ยมที่สี ่ 

สมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมช่วยแก้ปัญหาท้ังตัวชี้วัดซับซ้อนและปัญหา การเรียนรู้
เน้นการจําเนื้อหามากกว่าการสร้างทักษะจินตนาการ ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัด
งานกลุ่มเพียง 2 ตัว โดยท่ีตัวชี้วัดรายบุคคลเป็นตัวชี้วัดแก้โจทย์พื้นฐาน ในขณะท่ีตัวชี้วัดงานกลุ่ม
เป็นตัวชี้วัดโครงการท่ีลึกซึ้งกว่านั้น ในการท่ีผู้เรียนช่วยกันทํางานกลุ่มจะก่อความสามัคคีของเพื่อน 
ในกลุ่ม และจะทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคลในกลุ่มได้อย่างชัดเจน เช่น ในทีมฟุตบอล  
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และวอลเล่ย์บอล ก็จะมีผู้เล่นท่ีจะใช้จินตนาการร่วมกันในการรุกและรับ เช่น ผู้ส่งลูกจะส่งลูกไปยัง
ท่ีจุดนัดหมายโดยไม่ต้องตระโกนบอก และการท่ีวงโยธวาทิตสามารถเดินพาเหรดสาวเท้าก้าวหัน
เล่นเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ชิ้นไปได้ พร้อมเพรียงกันจากจินตนาการร่วม 

สมรรถนะท่ี 2 และท่ี 4 การคิดขั้นสูงและการทํางานเป็นทีมนั้น ครูสามารถจัดการสอน
แบบบูรณาการท้ัง 2 สมรรถนะ และบูรณาการข้ามวิชาได้ โดยเฉพาะเด็กมัธยมปลาย ตัวอย่างเช่น 
ในวิชาสุขศึกษา และชีววิทยา การท่ีได้เรียนเรื่องการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมาแล้ว 
คุณครูอาจให้โจทย์ให้ผู้สนใจในการทํางานของระบบเดียวกันรวมกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ต่อยอด กลุ่มละ 1 ระบบ จํานวนสมาชิก ไม่เกิน 8 คน บางโรงเรียนอาจต่อยอดจนเกิดนวัตกรรม
จัดทําเป็นสื่อการสอนท่ีเข้าใจง่ายได้ (ตามแนวคิดของ ครูสุปรารถนา ยุกตะนันทน์) 
 
เหลี่ยมที่ห้า  

สมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ไม่ได้เป็นการแก้ตัวชี้วัดซับซ้อนหรือ ปัญหาการเรียนรู้
เน้นการจําเนื้อหามากกว่าการสร้างทักษะแต่เป็นเหลี่ยมท่ีทําให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง   
มีคุณภาพของประเทศ เช่น ความรับผิดชอบในการใช้โลกโซเชียลมีเดีย เพื่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ และความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกๆคน ตัวอย่างเช่น เพิกเฉยต่อข่าวยุยงให้คนเกลียดกัน 
เข่นฆ่ากัน ในขณะเดียวกัน ก็ควรส่งต่อข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก 
 
เหลี่ยมที่หก  

สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน เหลี่ยมนี้สําคัญกับการดํารง
อยู่ของคนรุ่นต่อไปในภายภาคหน้า ผู้เรียนจะต้องรู้ซึ้งถึงธรรมชาติรอบตัวท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกลและ
วิทยาการท่ีมีท้ังผลดีและผลเสียต่อธรรมชาติในระยะสั้นและยาว เพื่อท่ีจะจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ในตอนนี้ นักวิจัยได้สรุปว่าจํานวนแมลงลดลงอย่าง
น่าใจหายจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์อย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งน่าจะทําให้ระบบนิเวศพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ท่ีอาศัยแมลงในการสืบพันธุ์สูญไปในเวลาอันใกล้ อย่างเช่น น้ําผึ้ง สมุนไพร ซึ่งจําเป็นต้องแก้ไข  
โดยด่วน ผู้เรียนจะต้องรับรู้ธรรมชาติรอบตัวและรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมา 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ทุกอย่างท่ีเขียนมานี้ ก่อนจะนําไปใช้แก้ปัญหา ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัด ผู้สอนต้อง
ทําความเข้าใจให้ตลอดแนวเสียก่อน อาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับการศึกษาของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยง
กันและในทางปฏิบัติ หน่วยงานควรจัดทําตัวบ่งชี้ท่ีแสดงถึงปัจจัยปูอน กระบวนการ วิธีการ หรือ
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมตามบริบทของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นท่ีและแสดง
ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น บริบทของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีใช้ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และอีกหลายอย่างแล้ว ลองจินตนาการ 
ดูว่าผู้เรียนจะสนุกกับคุณค่าเหล่านี้ได้อย่างไร พวกเขาและเธอจะทําอะไรได้เก่งขึ้น ทํานองเดียวกับท่ี 
ดิศกุล เกษมสวัสดิ์, เยาวพรรณ ทิมทอง และเขมิสรา กุลมาตย์ (2565) จินตนาการดูว่า ถ้า “หลักสูตร 
คือ รถ ครูคือ คนขับ นักเรียนคือ ผู้โดยสาร จุดมุ่งหมาย และความสําคัญ  ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(หลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน) แล้ว ครู จะต้องเปลี่ยนโฉมบทบาท จาก “ครู” เป็นเรือแจวเรือจ้าง 
มาเป็นครูยุคใหม่ขับรถทัวร์คันใหญ่พาผู้เรียนไปเท่ียวชม ท้ังของเก่าท่ีงดงาม และของใหม่ท่ีอร่ามตา 
นักเรียน (ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาพ อิสรภาพ 
เติบโตไปตามเส้นทางความคิด จินตนาการ ความถนัดของตนเอง โลกในอนาคตอยู่ในมือกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ทําอย่างไรจะทําให้คนรุ่นใหม่เติบโตเต็มศักยภาพ) ดังนั้น “รถใหม่จะเป็นหลักสูตรใหม่ ครูขับรถใหม่
จะขับเคลื่อนรถใหม่ไปสู่เปูาหมาย นักเรียนก็จะได้นั่งรถโดยสารคันใหญ่มองเห็นได้รอบทิศ ท่ีเย็นฉ่ํา 
กว้าง และนุ่มสบาย”  

ท้ังหมดท้ังมวลท่ีกล่าวมานี้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(2560) หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(1) การจัดการตัวเอง (2) การคิดขั้นสูง (3) การส่ือสาร (4) การรวมพลังทํางานเป็นทีม (5) การเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ท่ีควบคู่ไปพร้อมการวัด
และการประเมินก็ดี ท่ีสุดแล้วแก่นแท้ของหลักสูตร คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ คนดีในท่ีนี้หมายถึง คนดีของพ่อแม่ คนดี
ของสังคม คนดีของศาสนา และคนดีของประเทศชาติ ตรงเปูา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
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ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ยุทธศาสตร์ 
20 ปี พุทธศักราช 2561-2580) ตามรอย “ปฐมบรมราชโองการ ร. 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธาน ร. 9” 
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บทคัดย่อ 

 
งานเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสุขด้านการเงิน จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล (2) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความสุขด้านการเงิน การวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจาก ประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี  
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม
ท่ีมีการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบไปด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน 
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อ ความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

ในด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลประกอบไปด้วย ด้านค่าตอบแทน (b = 0.18) ด้านสภาพแวดล้อม 
(b = 0.07) ด้านโอกาสในการพัฒนา (b = 0.08) ด้านความมั่นคง (b = 0.10) ด้านการบูรณาการ 
(b = 0.02) ด้านประชาธิปไตย (b = 0.24) ด้านความสมดุล (b = 0.07) ด้านลักษณะงาน (b = 0.01) 
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ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ความสุขด้านการเงิน, การมีเงินเก็บออม 

 
ABSTRACT 

 
  Quality of work life and financial happiness of people in Ratchaburi province 
was quantitative research which aimed to (1) compare financial happiness of people 
in Ratchaburi province classified by personal factors; and (2) study the influence of 
quality of work life on financial happiness. The data were collected from 400 samples 
who engaged in various occupations in Ratchaburi province. The questionnaires which 
validated for content validity was used as a research tool. The statistics used for data 
analysis included percentage, Mean, Standard Deviation, t test, One-way ANOVA, 
and multiple regression analysis. 
  The research revealed that:  
  1. For financial happiness of people in Ratchaburi province classified by personal 
factors were significantly different in all aspects. 
  2. The factors affecting quality of work life management and financial happiness of 
people in Ratchaburi province were compensation (b = 0.18), environment (b = 0.07), 
opportunity for development (b = 0.08), security (b = 0.10), integration (b = 0.02), 
democracy (b = 0.24), balance (b = 0.07), and job characteristics (b = 0.01). 
 
Keywords: Quality of Work Life, Financial Happiness, Money Savings 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ความต้องการของประชาชนทํางานทุกคน คือ อยากมีงานท่ีมั่นคงมีเงินเดือนสูง ๆ แต่ในบางครั้ง

คนท่ีมีเงินเดือนสูงก็ใช่ว่าจะมีความสุขด้านการเงินเสมอไป บางคนอาจจะมีความทุกข์ด้านการเงิน
เพราะเกิดจากการบริหารเงินของตนเองได้ไม่ดี คนเงินเดือนสูงถึงแม้จะมีความสุขกับการได้ใช้จ่าย
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แต่ไม่ได้หมายความว่า จะมีเงินเก็บเพ่ือสร้างความสุขของตนเองในอนาคตได้มากกว่าคนท่ีเงินเดือน
น้อยกว่า ตัววัดหนึ่งท่ีสําคัญคือสัดส่วนของเงินท่ีเก็บได้ในแต่ละเดือน จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีความสุข 
ณ ปัจจุบันจากการมีเงินเหลือเก็บ 

ความสุขในอนาคตจากโอกาสท่ีจะมีเงินเพื่อใช้ในการบรรลุเปูาหมายต่าง ๆ ท่ีได้วางไว้ในชีวิต 
การไม่มีภาระหนี้สินท่ีเกิดจากการบริโภคอุปโภค มีท่ีมาจากการมีวินัยทางการเงิน เพราะหนี้สินของ
ประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายท่ีมากกว่ารายได้เมื่อถึงกําหนดชําระแล้วไม่สามารถชําระได้ 
ก่อให้เกิดการเพิ่มต้นทุนดอกเบี้ย ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย การไม่มีหนี้สิน ค่าผ่อนหนี้
ในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายท่ีมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายตามกําหนด เงินสํารองในบัญชีควรมีให้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นเครื่องชี้วัดท่ีสําคัญของการมีวินัยทางการเงิน ดังท่ี Tessler 
(2016) ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจในหนังสือ ศิลปะแห่งเงิน: คู่มือเปลี่ยนชีวิตสู่ความสุขทางการเงิน 
โดยเสนอคําว่า “เพียงพอ” จะยังไม่มีทางเกดิขึ้นหากไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งท่ีเรามีอยู่กับ
สิ่งท่ีเรากําลังทํางาน หรือควบคู่ไปกับวิธีการหาเงินของเรา ความสุขทางการเงินจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด
ความรู้สึกว่าสิ่งท่ีตนมีนั้นเพียงพอ และเราเมื่อเรารู้สึกยากจน หรือไม่รู้จักพอ การไม่หยุดท่ีจะแสวงหา 
จะไม่สามารถสร้างความสุขทางการเงิน มนุษย์แสวงหาเงินจากการทํางาน แต่การจะมีความสุข
ทางการเงิน โดยสูญเสียคุณภาพในการทํางาน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเปูาหมายในการดําเนินชีวิต
ในระยะยาว 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การมีการบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการท่ีดีและงานท่ีน่าสนใจ มีความท้าทายและเป็นงานท่ีมีรางวัลตอบแทน (วินัย หาญพรม, 
2552, หน้า 1) คนสามารถสร้างคุณค่า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ด้วยการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ด้านความคิด และการกระทํา (บุษยมาศ แสงเงิน, 2553) อย่างไรก็ตาม การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์เช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานท้ังปัจจัยด้านการเงิน การยอมรับ
นับถือในสังคมรวมถึง ความพึงพอใจในชีวิตของตน หากพนักงานมีความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน
จะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีความสุขด้านการเงิน ดังท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (2559) ได้กล่าวว่า ความสุขทางการเงิน (happy money) คือ การท่ีสามารถ
จัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ คือ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสามารถบริหารจัดการเงินอย่าง
เหมาะสม การรู้จักการออม การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้งอกเงยและปราศจาก
การเป็นหนี้ สรุปได้ว่า ความสุขด้านการเงิน หมายถึง การมีสถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง
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หรือตามสภาพความเป็นอยู่ มีการจัดการสภาพทางการเงินอย่างชาญฉลาดและมีอิสระทางการเงิน
ท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละครั้ง (Dunn & Norton, 2014) 

ราชบุรี เป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรขนาดใหญ่ ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เริ่มมีการปรับตัวจากชีวิตในภาคเกษตร เข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ประชาชน 
ผูอ้าศัยในจังหวัดราชบุรีมีการจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขด้านการเงินอย่างไร งานวิจัย 
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี เกิดขึ้น
โดยต้องการศึกษาเป็นกรณีนําร่อง เพื่อค้นพบความสัมพันธ์ของเปูาหมายระหว่างคุณภาพชีวิตกับ
ความสุขทางการเงินแก่ผู้ท่ีสนใจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความสุขด้านการเงินของประชาชน

ในจังหวัดราชบุรี 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 

สุเนตร นามโคตศรี (2553, หน้า 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การทํางาน
ภายในองค์การอย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในงานท่ีได้ปฏิบัติรวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม
ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานจึงทําให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่า
ตนมีคุณค่าต่อองค์การและถ้าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานผสมผสานการทํางานกับชีวิตส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสมจะทําให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555, หน้า 5) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ว่า คุณภาพ
ชีวิตการทํางานหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การท้ังในคุณลักษณะของงาน
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และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยวัดจากองค์ประกอบในการชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานใน 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การต้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น ๆ และด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

Huse and Cumming (1980, pp. 235-238) ได้กําหนดองค์ประกอบของตัวกําหนดคุณภาพ
ชีวิตการทํางานประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 
2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) 
3. พัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) 
4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (growth and security) 
5. บูรณาการทางสังคม (social integration) 
6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (constitutionalism)  
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (total life space)  
8. การปฏิบัติงานในสังคม (social relevance)  
ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) และปรีดาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 51-52) มีแนวคิดว่า 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการตลอดเวลาเมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการนั้น
จะไม่มีความหมายสําหรับบุคคลนั้นต่อไปอีก ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
ตั้งอยู่บนสมมติฐาน 3 ประการดังนี้  

1. มนุษย์มีความต้องการความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิ้นสุด แต่สิ่งท่ีมนุษย์ต้องการนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยังขณะท่ีความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความ
ต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนท่ีกระบวนการนี้ไม่มีที่ส้ินสุดและเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย 

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมความต้องการ 
ท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  

3. ความต้องการของมนุษย์เป็นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญคือเมื่อความต้องการในระดับ
ต่ําได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการในระดับสูงจะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

ในขณะท่ี Smith (2010) ได้เสนอแนวคิด เรื่องสมดุลชีวิต และคุณภาพชีวิตในการทํางานของคน 
เจนเนอเรชั่น Y จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด โดยเสนอว่า พนักงานเจนเนอเรชั่น Y 
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ให้ความสําคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานงานมากกว่าคนรุ่นก่อน 
ดังนั้น กระบวนการสรรหาพนักงานในบริษัทมืออาชีพจะต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ หากต้องการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างพนักงานท่ีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาทบทวนทฤษฎี
ลําดับชั้นของ Maslow และทฤษฎีความต้องการด้านแรงจูงใจของ McClelland ให้การสนับสนุน
ทางทฤษฎีบางประการเกี่ยวกับสาเหตุท่ีผู้คนมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความสมดุลในชีวิตการทํางานและสุขภาพท่ีดี  
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเจนเนอเรชั่น Y ถือว่าสมดุลระหว่างชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
มีความสําคัญต่อคุณภาพของงาน ผลงาน การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และความพึงพอใจในงานใน
ระยะยาว 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสําคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ ความปลอดภัยในการทํางาน ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการ ให้โอกาสพัฒนา
ความสามารถความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขทางด้านการเงิน 

Rath and Harter (2010) ได้ให้ความหมายของความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน หมายถึง การมี
สถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเองหรือตามสภาพความเป็นอยู่ มีการจัดการสภาพทางการเงิน
อย่างชาญฉลาดและมีอิสระทางการเงินท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละครั้ง เช่น องค์การให้ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีรางวัลประจําปี การวัดความอยู่ดีมีสุขด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินส่วนบุคคล 

Rathi (2009) ได้เสนอในงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผาสุกทางจิตใจของพนักงาน โดยเสนอว่า งานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในชีวิตของบุคคล และ
เป็นส่วนสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน ประสบการณ์ของแต่ละคนในท่ีทํางานและคุณภาพชีวิต  
ในการทํางาน จะส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี นอกจากจะส่งผลต่อความสําเร็จในองค์การ
อีกด้วย การศึกษานี้สํารวจความสัมพันธ์ระหว่าง QWL ของแต่ละบุคคลกับความผาสุกทางจิตใจ 
ซึ่งสํารวจจากประเทศอินเดีย แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ท่ีสําคัญระหว่าง QWL ของแต่ละบุคคล
กับความผาสุกทางจิตใจ นอกจากนี้ พบว่า QWL จะเป็นตัวทํานายท่ีสําคัญของความผาสุกทางจิตใจ
ของพนักงาน ผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการทํางานและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานซึ่งมีส่วนสําคัญต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (personal financial ratio) คือ การเปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงินในรูปแบบอัตราส่วน
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เพื่อประเมินศักยภาพทางการเงินของบุคคลในเชิงลึกซึ่งมีอัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน (อัจฉรา 
โยมสินธุ์, 2555) นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวประเมินความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของแต่ละบุคคลว่า เป็นอย่างไร
โดยความอยู่ดีมีสุขทางการเงินสามารถวัดได้จากอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลได้ดังนี้ (1) วัดจาก
สภาพคล่อง (2) วัดจากหนี้สิน และ (3) วัดจากโอกาสสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (กฤษฎา เสกตระกูล, 
2564) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนําเสนอเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ความสุขด้านการเงิน ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีความแตกต่างกัน เมื่อจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
  2. คุณภาพชีวิตการทํางาน มีผลต่อความสุขด้านการเงิน ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและตัวอย่าง คือ ประชากรในจังหวัดราชบุรีซึ่งมีประชากรทุกช่วงอายุ จํานวน 
867,883 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ด้วยสูตรของ Yamane 
(1973) ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่าน
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย หลังจากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า 
อัลฟาครอนบาค จากประชาชนในจังหวัดนครปฐมจํานวน 30 ราย ได้ค่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน
อยู่ในช่วง 0.71-0.82 และความสุขทางการเงินมีค่าเท่ากับ 0.76 

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
ความคิดเห็น 

2. ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) อธิบายระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของประชาชนในจังหวัดราชบุรี และความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัด-
ราชบุรี 

3. ผลการเปรียบเทียบความสุขด้านการเงิน ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้วยการทดสอบที (independent t test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
  4. การศึกษาอิทธิพลของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความสุขด้านการเงิน
ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.70 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 39.40 อาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 39.20 และรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 
21.00 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของประชาชน
ในจังหวัดราชบุรีได้รับการประเมินในระดับมาก (M = 4.17) พิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุดประกอบด้วย ด้านการบูรณาการ (M = 4.48) 
ด้านประชาธิปไตย (M = 4.37) ด้านลักษณะงาน (M = 4.35) ด้านโอกาสในการพัฒนา (M = 4.28) 
ด้านความมั่นคง (M = 4.23) ส่วนท่ีได้รับการประเมินในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความสมดุล 
(M = 3.85) ด้านค่าตอบแทน (M = 3.84) และด้านสภาพแวดล้อม (M = 3.83) 
 
ตาราง 1  
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน M SD ประเมิน 
ด้านค่าตอบแทน 3.84 0.66 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม 3.83 0.64 มาก 
ด้านโอกาสในการพัฒนา 4.28 0.58 มากท่ีสุด 
ด้านความมั่นคง 4.23 0.58 มากท่ีสุด 
ด้านการบูรณาการ 4.48 0.56 มากท่ีสุด 
ด้านประชาธิปไตย 4.37 0.55 มากท่ีสุด 
ด้านความสมดุล 3.85 0.48 มาก 
ด้านลักษณะงาน 4.35 0.57 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.17 0.58 มาก 
 
จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐาน ความสุขด้านการเงินของประชาชน

ในจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท้ัง 
ในภาพรวม และรายด้าน 
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ตาราง 2    
ความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรีเมื่อ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความสุขด้านการเงิน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
1. การมีสถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับ

ตนเองหรือตามสภาพความเป็นอยู่  –2.68** 2.86* 3.89** 9.85** 7.27** 

2. การจัดการสภาพทางการเงินอย่าง 
ชาญฉลาด และรักษาสมดุลในรายจ่าย 
แต่ละเดือน –2.38** 4.05* 8.81** 4.17** 3.55** 

3. การมีอิสระทางการเงินท่ีจะใช้จ่ายเงิน –2.68** 2.43* 4.90** 6.10** 3.56** 

ภาพรวม –2.70** 2.89* 6.11** 6.67** 6.21** 

   
จากตาราง 2 ผลการทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multicollinearity) ก่อนการ

ทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุสามารถนําเสนอได้ดังนี้ (ดูตาราง 3) 
 

ตาราง 3  
ผลการทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ 
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ด้านค่าตอบแทน 1 .362** .484** .469** .253** .302** .314** .288** 
ด้านสภาพแวดล้อม 

 
1 .538** .520** .251** .255** .365** .381** 

ด้านโอกาสในการพัฒนา 
  

1 .736** .603** .531** .318** .539** 
ด้านความมั่นคง 

   
1 .591** .631** .326** .583** 

ด้านการบูรณาการ 
    

1 .782** .190* .530** 
ด้านประชาธิปไตย 

     
1 .320** .578** 

ด้านความสมดุล 
      

1 .359** 
ด้านลักษณะงาน 

       
1 
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   จากตาราง 3 ผลการทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใด  
มีความสัมพันธ์กันเกินร้อยละ 80 จนทําให้เกิดปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ (ดูตาราง 4) 
 
ตาราง 4  
การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

 
B SE Beta t Sig. 

(constant) 3.43 0.05  7.64** 0.00 
ด้านค่าตอบแทน X1 0.18 0.07 0.23 2.60** 0.01 
ด้านสภาพแวดล้อม X2 0.07 0.09 0.08 1.78 0.13 
ด้านโอกาสในการพัฒนา X3 0.08 0.12 0.08 1.63 0.15 
ด้านความมั่นคง X4 0.10 0.12 0.11 1.99** 0.05 
ด้านการบูรณาการ X5 0.02 0.13 0.02 0.42 0.81 
ด้านประชาธิปไตย X6 0.24 0.04 0.22 3.68** 0.01 
ด้านความสมดุล X7 0.07 0.10 0.06 1.74 0.16 
ด้านลักษณะงาน X8 0.01 0.10 0.01 0.08 0.94 
R2 = 0.46 
   
 จากตาราง 4 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อ ความสุข
ด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ในด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลประกอบไปด้วย ด้าน
ค่าตอบแทน (b = 0.18) ด้านสภาพแวดล้อม (b = 0.07) ด้านโอกาสในการพัฒนา (b = 0.08) 
ด้านความมั่นคง (b = 0.10) ด้านการบูรณาการ (b = 0.02) ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน (b = 0.24) 
ด้านความสมดุล (b = 0.07) ด้านลักษณะงาน (b = 0.01) โดยปัจจัยท่ีมีผลอย่างมีนัยสําคัญประกอบ
ไปด้วย ด้านค่า ตอบแทน ด้านความมั่นคง และด้านประชาธิปไตยในการทํางาน สมการมีอํานาจการ
พยากรณ์ร้อยละ 46 และสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
 

Y = 3.43 + 0.18X1** + 0.07X2 + 0.08X3 + 0.10X4* + 0.02X5 + 0.24X6** + 0.07X7  

         + 0.01X8 
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สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

1. ความสุขด้านการเงินของประชาชนในจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก 
เอื้อจิระพงษ์พันธ,์ กนกวรรณ มีสุข และอรทัย เถาจู (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคล
กับความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผลการวิจัยพบว่า 
ความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความแตกต่างกันตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
  2. การจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อ ความสุขด้านการเงินของประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี ในด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลประกอบไปด้วย ด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคง 
และด้านประชาธิปไตยในการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยบางส่วนจะสอดคล้องกับการศึกษาของ Huse 
and Cumming (1980) ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบด้วย
คุณสมบัติ 8 ด้าน โดยมี 3 ด้านท่ีสามารถเทียบเคียงได้คือ (1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
(2) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน และ (3) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรกฎ หอมตระกูล, นภาพร ขันธนภา และระพีพรรณ พิริยะกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ความสุขของ
แรงงานไทย: การวิเคราะห์คุณค่าการจัดการครอบครัวในการสนับสนุนด้าน ทรัพยากร (การเงิน 
และความรู้) สุขภาพ และอารมณ์ ท่ีเสนอว่า ทรัพยากร สุขภาพ อารมณ์ การจัดการดุลยภาพในการ
ทํางาน และครอบครัวจะส่งผลต่อการจัดการทางการเงินท่ีดี และเป็นพื้นฐานท่ีทําเกิดความสุข 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ความสุขด้านการเงินมีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาถึงความพร้อม 
และความแตกต่างของความต้องการจากความแตกต่างของบริบทส่วนบุคคลจึงมีความสําคัญ เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการกําหนดผลตอบแทน 
  2. เงื่อนไขการจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อความสุขทางการเงินเกิดจากด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความมั่นคง และด้านประชาธิปไตยในการทํางาน ผู้บริหารหรือผู้ท่ีสนใจ อาจจัดการ
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วางแผนในการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้เพื่อให้เกิดความภักดี และความมุ่งมั่นในการทํางานของพนักงาน
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเฉพาะการทําวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้น ผู้ท่ีสนใจต่อยอด
ในการทําวิจัยแบบผสานวิธีก็น่าจะได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีเหมาะสมต่อไป 
  2. ค่าอํานาจการพยากรณ์จากสมการด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุมีความแม่นยําเพียงร้อยละ 
46 ดังนั้น ปัจจัยสาเหตุท่ีจะนํามาซึ่งความสุขทางการเงินยังน่าจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ผู้ท่ีสนใจ
อาจศึกษาตัวแปรพยากรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ภาวะผู้นํา บรรยากาศในองค์การ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นท่ี ต. จอมประทัด  

อ. วัดเพลง จ. ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษาศักยภาพของชุมชน

บ้านดอนตาสน ต. จอมประทัด อ. วัดเพลง จ. ราชบุรี (2) พัฒนาแนวทางการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม

ให้กับหมู่บ้านดอนตาสน ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 33 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้แบบสํารวจ

และและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีทําอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การ

ปลูกข้าว ปลูกพืชล้มลุก เลี้ยงปลาในร่องสวน และรับจ้างท่ัวไป รายได้ไม่เพียงพอต่อการหลุดจาก 

วัฏจักรความยากจน ข้อจํากัดท่ีสําคัญในการพัฒนาทักษะให้เกษตรกรคือเกษตรกรมีเวลาจํากัดใน

การพัฒนาอาชีพเสริม สินค้าไม่มีความแตกต่าง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นท่ี  

จะช่วยให้สินค้ามีต้นทุนการผลิตลดลงและสินค้ามีอัตลักษณ์แตกต่างจากตําบลอื่น 

การส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์จากการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง การร่วมดําเนินการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิต การหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม 
การให้คําแนะนําในการบริหารจัดการกลุ่ม การให้งบประมาณเงินลงทุนในระยะเริ่มแรก การช่วยเหลือ
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ด้านการจัดการตลาดของสินค้าท่ีผลิตขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเกิดความมั่นใจและสามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ: ส่งเสริมอาชีพ, ชุมชน, การมีส่วนร่วม  

 
ABSTRACT 

 
 This research uses a participative research process. Under the integrated sub-
district economic and social upgrading project (1 sub-district, 1 university) in Chom 
Prathat sub-district, Wat Phleng district, Ratchaburi province, with the objectives to 
(1) analyze the problem situation and study the potential of the Ban Don Ta community. 
Chom Firecrat Subdistrict, Wat Phleng District, Ratchaburi Province (2) Develop guidelines 
for promoting suitable occupations for Don Ta Son Village. A sample of 33 people 
was used by specific random sampling, using surveys and in-depth interviews to 
analyze the qualitative data 
 It was found that the people in the area made a living in agriculture such as 
rice planting, a biennial plant, raising animals, and working for hire which lower Income 
is not enough to break out of the poverty cycle. An important limitation in developing 
skills for farmers is that farmers have limited time to develop additional occupations. 
There is no difference in the product The application of wisdom and resources in 
the area will help products to reduce production costs and products with different 
identities from other sub-districts. 
 Occupational promotion for farmers should be continuously monitored for 
the benefits of training. Production co-operation to build confidence in production 
to encourage aggregation Providing advice on group management Initial investment 
budgeting Assistance in managing the market of manufactured goods for farmers 
to be confident and able to grow sustainably 
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Keywords: Vocational Training, Community, Participation 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

อําเภอวัดเพลง เป็นอําเภอขนาดเล็กมีเพียง 3 ตําบล ตําบลจอมประทัดอยู่ติดเขตอําเภอปากท่อ
และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  มีแม่น้ําแคว อ้อมไหลผ่านจึงมีน้ําอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้ังปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ ข้าว พืชล้มลุกหรือสวนเตียน เช่น พริก ฟัก ถั่วฝักยาว บวบ ผักบุ้ง เป็นต้น มีพืชสวนได้แก่ 
มะนาว มะพร้าวน้ําหอม มะพร้าวขาว ลิ้นจี่ และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ เป็ด ห่าน มีการเลี้ยงปลา
ในร่องสวนเพ่ือกินสาหร่ายและเป็นแหล่งอาหารสําหรับครอบครัว  

ประชาชนร้อยละ 70 ยึดอาชีพเกษตรกรมายาวนาน มีลักษณะพฤติกรรม คือ ไม่ชอบไปทํางาน
ต่างถิ่น เลือกใช้เวลาว่างในการรับจ้างเก็บพริก รับจ้างปอกและกะเทาะเปลือกมะพร้าว เวลาท่ีเหลือ
ในช่วงเช้าและช่วงค่ําจะใช้ในการพักผ่อนและจัดการงานบ้าน ค่าแรงรับจ้างท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ท่ี 500 
บาทต่อวัน ซึ่งอาจมีรายได้มากกว่านั้นถ้ามีความชํานาญมากขึ้น งานรับจ้างเหล่านี้ต้องการแรงงาน
เป็นจํานวนมาก ทําให้จํานวนผู้ว่างงานในพื้นท่ีมีน้อย ผู้ว่างงานส่วนใหญ่คือคนชราและผู้ปุวยติดเตียง
ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น รายได้หลักของเกษตรกรมาจากผลผลิตทางการเกษตรและการรับจ้างท่ัวไป  
ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าการเกษตรหลังหักค่าต้นทุนค่าปุ๋ย เมล็ดพันธ์และอุปกรณ์การปลูกเหลือถึง
เกษตรกรไม่มากนัก เกษตรกรจึงจําเป็นต้องกู้ยืมเงิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และอุอกรณ์การปลูกจากร้าน
ขายสินค้าการเกษตรเพื่อนํามาลงทุนในการปลูกรอบต่อไปกลายเป็นวัฏจักร เกษตรกรไม่สามารถ
หลุดพ้นจากความยากจนได้ ปัญหาอีกประการสําหรับเกษตรกรในพื้นท่ี คือ มีรายได้จากผลผลิต
ทางการเกษตรไม่เพียงพอและมีเวลาไม่เพียงพอสําหรับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้เพ่ิมเติม  

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นท่ีให้เกิดเป็นรายได้เสริม  นอกจากการทํา
การเกษตรเพียงอย่างเดียว จะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนสามารถพึ่งพาตนเองได้
และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ในระยะต่อไป การสืบค้น  
ภูมิปัญญาดั้งเดิมในพื้นท่ีจึงเป็นความจําเป็นเช่นเดียวกับการประเมินทรัพยากรท่ีจะนํามาใช้ในการผลิต
เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างรายได้ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะ
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อาชีพ เทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดทําบัญชีต้นทุน
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี แต่เกษตรกรยังคงไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากองค์ความรู้ท่ีได้รับมาได้ 
การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าและบริการทําได้ยาก เป็นการรวมกลุ่มแบบหลวม ๆ ไม่มีเปูาหมายท่ี
ชัดเจนร่วมกันขันเคลื่อน  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี
โดยมุ่งหวังให้เกิดจิตสํานึกของการเป็นผู้ประกอบการในตัวเกษตรกรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
ทรัพยากรในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านดอนตาสน ตําบลจอมประทัด 

อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนบ้านดอนตาสน ตําบลจอมประทัด 

อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนในตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 3,566 คน (องค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด, 2562) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ ชุมชนบ้านดอนตาสน ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาสินค้าชุมชนท่ีมีรากฐานจากภูมิปัญญาของชุมชนจําเป็นต้องอาศัยจุดแข็งด้าน

วัตถุดิบท่ีมีในพื้นท่ี และการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
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ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  

การพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องมีโครงสร้างการจัดการท่ีเข้มแข็ง 
มีผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร สมาชิกของกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
หรือบริการ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในการผลิตสินค้า มีกลยุทธ์การตลาด
ท่ีเหมาะสม (รัชฎาพร เกตานนท์, 2560)  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นสู่สินค้าโอทอป 

ในพื้นท่ีตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ดําเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าใหม่ มีกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในตําบลจอมประทัด 

อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จํานวน 3,566 คน (องค์การบริหารส่วนตําบลจอมประทัด, 2562) 
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ท้ังหมด 33 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้นํา

 

แนวทางการสง่เสรมิอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรบัชมุชน 

วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของชมุชน 

ปัญหาที่เกิดขึน้ในชมุชน 

ความตอ้งการของคนในชมุชน 

ทรพัยากรที่ม ี

ภมูิปัญญาที่ม ี

ความรูท้ี่ตอ้งการหนนุเสรมิ 

การสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฒันาชมุชนอ าเภอ 

เกษตรอ าเภอ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

มหาวิทยาลยั 

 

จดัอบรมพฒันาทกัษะ 

ติดตามการใชป้ระโยชน ์

และรว่มด าเนินการผลติ 

การพฒันาทกัษะอาชีพ 

สนบัสนนุดา้นงบประมาณ 

เตรยีมการจดัตัง้กลุม่ผา่นการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้

ประเมินผลการทดลองตลาด 

และปรบัปรุงสตูร 

พฒันาบรรจภุณัฑแ์ละตราสญัลกัษณ ์

การสง่เสรมิใหเ้กิดกลุม่อาชีพแบบมีสว่นรว่ม 

จดัตัง้กลุม่และจดทะเบยีน 

ช่วยทดลองตลาด 
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ชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 13 คน กลุ่มเกษตรกร จํานวน 
10 คน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 10 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นการดําเนินการวิจัย เพื่อหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
รูปแบบทักษะอาชีพท่ีชุมชนต้องการพัฒนาอาชีพ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพัฒนาทักษะอาชีพและการ
รวมกลุ่ม ทรัพยากรท่ีมีมากในชุมชน ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน และครั้งท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดวัดแจ้งเจริญ โดยสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
ราคา และความพึงพอใจในสินค้า โดยแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และใช้ในการสร้างแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเฉพาะส่วนท่ีต้องการพิจารณา 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทําการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการจัดทําข้อมูล 

ได้แก่ การจําแนกกลุ่มข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล
และการคัดแยกประเด็นเนื้อหาท่ีต้องการศึกษาวิจัย 

2. นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาผนวกกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงทําการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ให้เกิดเป็นแนวทางในการจัดการพัฒนาทักษะอาชีพต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

 
ชุมชนจอมประทัดเป็นชุมชนเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ําไหล

และคลองไหลผ่านหลายสาย ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่จึงทําอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกร
ส่วนมากปลูกมะพร้าวและทําสวนผัก จึงมีการเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์เพื่อกินสาหร่ายใน  
ร่องสวน ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ และปลายี่สก ปลาเหล่านี้เกษตรกรจับขายปีละ 1 ครั้ง 
หรือจับเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือนเท่านั้น สภาพปัญหาและศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านดอนตา 
จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและตัวแทนเกษตรกร พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาในการทําปลาส้ม  
การดองมะนาว การทําน้ําปลา แต่ปัจจุบันขาดการสืบทอดจากผู้เฒ่าในชุมชน ทําให้คนรุ่นปัจจุบัน
ไม่สามารถทําได้ จากการประชุมกลุ่มเพ่ือสํารวจความสนใจในการพัฒนาอาชีพ พบว่า ประชาชนใน
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พื้นท่ีสนใจพัฒนาทักษะอาชีพการทําปลาส้ม โดยทําการรวมกลุ่มกันมาอบรมจํานวน 25 คน ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นท่ีดอนตาสนและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ทําปลาส้มจําหน่ายทําให้ผู้รับการอบรมมีความสนใจซักถามอย่างมาก 

หลังการอบรม 1 สัปดาห์ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการติดตามสอบถาม ความสนใจในการรวมกลุ่ม
เพื่อผลิตสินค้าออกจําหน่าย พบว่ามีกลุ่มผุ้สูงอายุสนใจรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าจํานวน 7 คน โดย
กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ โดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชนในการผลิตครั้งแรก
ใช้ปลาตะเพียนจํานวน 10 กิโลกรัมจากร่องสวนในชุมชน และเพิ่มขึ้นเป็น 20 และ 30 กิโลกรัม
ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตคณะผู้วิจัยได้ร่วมทําการแปรรูปร่วมกับชุมชนทุกครั้ง
ท้ังหมด 3 ครั้ง  

จากการสังเกตการณ์ดําเนินงานกับชุมชน พบว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วชุมชนสามารถแปร
รูปผลผลิตได้แต่ยังขาดความมั่นใจ ในบางขั้นตอนมีความสับสน ในช่วงแรกเกษตรกรไม่กล้าท่ีจะลงทุน
ซื้อวัตถุดิบเพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถขายได้หรือไม่ คณะผู้วิจัยใช้กระบวนการเสริมแรงและใช้
การมีส่วนร่วมในผลิตเพื่อการสร้างความมั่นใจ เมื่อได้สินค้าแล้ว คณะผู้วิจัยและกลุ่มเกษตรกรได้
นําสินค้าไปทดลองจําหน่าย ในพื้นท่ีของชุมชนเพื่อทดลองตลาดและทําการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
ของตําบล  

 

 
 
ภาพ 2 การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าในครั้งแรก 
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ภาพ 3 การรวมกลุ่มเพื่อทดลองตลาด ณ วัดแจ้งเจริญ 
 

เมื่อทดลองดําเนินการครบ 3 ครั้ง กลุ่มเกษตรกรมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถปรับปรุงสูตร 
ให้เหมาะกับความต้องการของตลาดได้ จากการดําเนินการชุมชนได้ปลาส้มใหม่ 3 ชนิดต่อยอดจาก 
การอบรม คือ ปลาส้มจากปลายี่สกซึ่งมีเนื้อหนารสชาติอร่อย ปลาส้มจากปลาตะเพียนมีราคาถูกท่ีสุด 
ปลาส้มจากปลานิลมีเนื้อมากแต่มีกลิ่นโคลนไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จากการประชุมกลุ่มปลาส้ม
ตาสน กลุ่มต้องการให้มีการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ออกความคิดเห็นและปรับปรุงตราสัญลักษณ์โดยให้แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนคือปลาตะเพียน 
ปรับบรรจุภัณฑ์เป็นแบบถุงสุญญากาศเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง ทําการปรับแผน 
การผลิตและช่องทางการจัดจําหน่ายโดยมีการขายผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการทดลองจําหน่าย
กลุ่มพบปัญหาในการขนส่งและอายุการเก็บรักษาสินค้า นอกจากนี้จากการทดลองตลาดของกลุ่ม 
พบว่า ลูกค้าต้องการให้กลุ่มพัฒนาสินค้าให้พร้อมทานมากขึ้น เช่น ปลาส้มอบกรอบ หรือน้ําพริก
ปลาส้ม เป็นต้น  

หลังจากดําเนินการทดลองตลาดและสามารถระบุกลุ่มลูกค้าเบ้ืองต้นได้แล้ว กลุ่มได้ประชุม
เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
ตําบลจอมประทัด ซึ่งประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มจนมีรายได้อย่างยั่งยืน จากการ
แลกเปลี่ยนครั้งนี้ทําให้กลุ่มเกษตรกรดอนตาสนมีแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มมากขึ้น และตัดสินใจ
ท่ีจะยื่นขอจดทะเบียนโอทอปเพ่ือขอการสนับสนุนเครื่องมือในการผลิตเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป 
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ภาพ 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 

 
 
ภาพ 5 การประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากให้คําแนะนําในปรับปรุงสินค้าและการบริหาร
จัดการ 
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ภาพ 6 การประชุมกลุ่มเพือ่การบริหารจัดการกลุ่มจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 
 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น
สู่สินค้าโอทอป กรณีศึกษา ปลาส้มดอนตาสน อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เป็นงานวิจัยภายใต้
การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เปูา (Thai People Map and Analytics Platform) รายงานว่า ตําบลจอมประทัด เป็นพื้นท่ี 
ท่ีมีความยากจน โดยเฉพาะหมู่บ้านดอนตาสนท่ีมีการทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรมีรายได้ต่ํา 
เกษตรกรส่วนมากหารายได้เสริมจากการทําเกษตรจากการรับจ้างท่ัวไปซึ่งรายได้เหล่านี้ไม่เพียงพอ 
การยกระดับรายได้ของชุมชนให้เพิ่มขึ้นโดยใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีและภูมิปัญญาของชุมชนผ่าน
กระบวนการพัฒนาทักษะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งท่ีต้องเร่งดําเนินการ 

ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านดอนตาสน 
ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลจอมประทัดทําอาชีพทางการเกษตรท้ังปลูกข้าว ปลูกพืชล้มลุกหรือ 
สวนเตียน ซึ่งได้แก่ พริก ฟัก ถั่วฝักยาว บวบ เป็นต้น มีพืชสวนได้แก่ มะนาว มะพร้ าวน้ําหอม 
มะพร้าวแกง และมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ เป็ด ห่าน และปลาในร่องสวน รายได้หลักของเกษตรกร
มากจากการขายผลผลิตในพื้นท่ีซึ่งถูกหักต้นทุนท่ียืมไปล่วงหน้าจากจากร้านขายวัสดุการเกษตร
และการไปรับจ้างท่ัวไป ทําให้รายได้เหลือไม่มากนักจําเป็นต้องกู้ยืมลงทุนในรอบต่อไป กลายเป็นวัฏจักร
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สําหรับเกษตรกร ปัญหาหลักของเกษตรกรในพื้นท่ี คือ มีรายได้ไม่เพียงพอ มีเวลาเหลือน้อยในการ
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม สินค้าท่ีได้รับการฝึกอบรมไม่มีความแตกต่าง
จากตําบลอื่น ๆ กลายเป็นคู่แข่งกัน ซึ่งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นท่ีให้ท่ีใช้เวลา
ในการผลิตไม่มากนัก ต้นทุนการผลิตไม่สูง มีรายได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งท่ีเกษตรกรสนใจ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือพัฒนาแนวทางการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับชุมชน 
 การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเกษตรกรนอกจากการให้องค์ความรู้แล้วมีความจําเป็น 
อย่างยิ่งท่ีต้องติดตามการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การร่วมดําเนินการผลิตให้
เกษตรกรมั่นใจว่า ผลิตได้ถูกต้องตรงตามวิธีการท่ีได้รับการอบรมมา การหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม
ในการผลิต การให้คําแนะนําจากบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้งบประมาณเงินลงทุนในระยะเริ่มแรก การช่วยทดลองความต้องการ
ของตลาดท่ีมีต่อสินค้าและการหาตลาดเปูาหมายให้กับสินค้าท่ีเกษตรกรผลิตขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัชชาวดี ครุฑธา (2559) ท่ีกล่าวว่า การประกอบอาชีพเสริมมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับ
การสนับสนุนด้านเงินลงทุน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ การวางแผน
การผลิต และด้านการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สายเทพ และพิชญา เพิ่มไทย 
(2560) ท่ีชี้ประเด็นปัญหาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีขาดการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในวงกว้างให้เป็นท่ีรู้จัก การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนให้แก่ลูกค้า แสดงว่าการให้
การสนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์และการสอนทําโฆษณาสินค้าไม่เพียงพอ จําเป็นต้องได้รับการหนุน
เสริมด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากด้านท่ีกล่าวมาข้างต้น 
การช่วยเหลือแนะนําการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อช่วยกระดับสินค้าของชุมชนให้มีความโดดเด่นตรงกับความต้องการ
ของท้องตลาดมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของมาโนชย์ นวลสระ และคนอื่น ๆ (2564) ซึ่งให้
คําแนะนําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มอาหารให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแปร
รูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มทําให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านดอนตาสนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาและความต้องการของชุมชน  ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมทักษะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านทักษะการเกษตร ด้านการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชน ด้านงานฝีมือจากภูมิปัญญา และด้านการ
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ประชาสัมพันธ์การตลาด โดยแผนการพัฒนาอาชีพเสริมต้องผ่านการประชุมหมู่บ้านเพื่อรวมอยู่ใน
แผนการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนําผลท่ีได้จากการจากการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ และ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสินค้าจากทรัพยากรในพื้นท่ีร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาก่อให้เกิด
รายได้และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง แม้ว่าในช่วง
เริ่มต้นการรวมยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันอย่างสมบูรณ์ ยังคงเป็นการรวมตัวกันเฉพาะการผลิตสินค้า
ตามคําส่ังซื้อ ยังขาดแนวทางการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต การจัดการรายได้การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักพบในช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจท่ัวไป  
 หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนควรให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านการวางแผนการผลิต 
การบริหารจัดการแรงงานและวัตถุดิบ การประชาสัมพันธ์และการตลาด การวางระบบบัญชี นอกเหนือ 
จากการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปและการสร้างโรงเรือน ในส่วนการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้มีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดท่ีหลากหลาย
เพ่ือเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าและลดของเสียจากการผลิตหรือของเหลือท้ิงจากชุมชนเป็นประเด็นท่ี
วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจภายหลัง เมื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จํากัดเฉพาะในเขตตําบลจอมประทัด อําเภอ-
วัดเพลง จังหวัดราชบุร ีเนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ จึงมีข้อจํากัดท้ังทางด้านเวลาและงบประมาณในการสนับสนุน ในการศึกษาต่อไปในอนาคต
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ควรมีการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์สําหรับธุรกิจชุมชน รวมถึงการสร้างแบรนด์ของชุมชน (community 
brand) เพ่ือสร้างจุดเด่นของสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักต่อไป 
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ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีผลตอ่คุณภาพ 
การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโควิด-19 
Attitudes of Higher Education Students at Naresuan University That 

Affects the Quality of Government Solutions in the Online Education 
System During The COVID-19 Epidemic Situation 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ท่ีพักอาศัย 

หลักสูตรระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน
ออนไลน์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (2) เพื่อศึกษา
ทัศนคติ ได้แก่ ด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการ
แก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (3) ศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 400 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเท่ากับ 0.823 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t test, F test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการศึกษา พบว่า (1) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอายุ หลักสูตรระดับ
การศึกษาท่ีกําลังศึกษา กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียน
ออนไลน์ แตกต่างกัน มีทัศนคติระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ในระบบการศึกษาออนไลน์ ท่ีแตกต่างกัน (2) ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ ด้านการรับรู้นโยบาย
การเปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มีผลต่อ
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 (3) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีประกาศนโยบายด้านการเรียนการสอน
และวิธีการให้นักศึกษาปฏิบัติท่ีเข้าถึงระบบการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้มีความชัดเจนก่อนเปิด
ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและมีแนวทางใน
การจัดการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถประเมินผลตามนโยบายท่ีสถาบันประกาศไว้ท่ีชัดเจนสําหรับการ
เรียนออนไลน์ท่ีดีเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานในการนํามาใช้ในการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ในระบบการศึกษาออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และรัฐบาลควรมีงบประมาณ
สนับสนุนในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษาฯ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล, ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์, คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were as follows: (1) To study individual factors 

sex, age, accommodation, degree course of study being studied, courses according 
to the field of study, equipment used in online learning and internet signals used 
in online learning affects the quality of government solutions in the online education 
system during the COVID-19 epidemic situation (2) To study online education attitudes 
recognition policy to start school opening, recognition preparation before the start 
of the semester, recognition teaching management model and recognition information 
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dissemination and public relations affects the quality of government solutions in 
the online education system during the COVID-19 epidemic situation (3) To study 
suggestion to attitudes of higher education students at Naresuan University that 
affects the quality of government solutions in the online education system during 
the COVID-19 epidemic situation. The sample used in this research was 400 higher 
education students at Naresuan University using purposive sampling. The research 
tools were questionnaires. The tool's reliability value was 0.823. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean, standard deviation, t test,  
F test, One-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that: (1) Higher education students at Naresuan University 
by age, degree course of study being studied, courses according to the field of study 
and internet signals used in online learning different, then opinion quality of government 
solutions in the online education system (2) suggestion were should be clear policy 
announcement at least one month before start of the university semester, should 
be a quality management approach for best practice online learning, and should 
be a budget for quality teaching equipment for the university. (3) Suggestions include 
that higher education institutions must have a clear announcement of teaching and 
learning policies and procedures for students to have access to the online education 
system clearly before the start of the university semester at least 1 month for 
students to have access to the online education system understanding and there 
are guidelines for quality management that can be assessed in accordance with 
the clearly announced policies of the institution for good online learning, leading 
to the creation of standards for implementing government solutions in the education 
system. Study online during the Covid-19 epidemic situation and the government 
should have a budget to support the purchase of quality teaching equipment for 
higher education institutions. 
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Keywords: Individual Factors, Online Education Attitudes, Quality of Government 
Solutions 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชากร

เป็นวงกว้างท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบในสถาบันการศึกษาท่ีรัฐต้องตัดสินใจ 
คือ การเปิด-ปิดโรงเรียน โดยมีนโยบายเร่งด่วนท่ีรัฐบาลหลายประเทศใช้เพื่อปูองกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส ได้แก่ มาตรการกึ่งปิดเมือง (semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(social distancing) สถาบันการศึกษาจึงจําเป็นต้องหยุดชะงัก และให้ปิดตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563 
เพื่อลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส เป็นเหตุทําให้สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับรูปแบบวิธีการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนด้วยการเรียนทางออนไลน์ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมทางสภาพคล่องทางการเงินในครัวเรือนและการจัดการในด้านการ
ให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อท้ังระบบการศึกษา และหลายภาคส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง (พงศ์ทัศ วนิชานันท์, 
2563) ดังนั้น จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น เพื่อเป็นการศึกษาถึงการจัดการ
แก้ปัญหาในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล รวมไปถึง
ทัศนคติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์ ผู้ศึกษาวิจัยมีความ
สนใจในศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษาระบบออนไลน์สําหรับการแก้ปัญหา
ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุท่ีพักอาศัย หลักสูตรระดับการศึกษาท่ีกําลัง
ศึกษา กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ได้แก่ ด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้
การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผล
ต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-19  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหาการวิจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์ และคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษา
ออนไลน์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขอบเขตด้านประชากรการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 7,516 คน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 

ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย ทําการเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ศศิพร บุญชู (2560) ได้ให้ความหมายของลักษณะประชากร (demographic) ไว้ว่า ลักษณะ

ประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์
ท่ีนิยมใช้ในการศึกษาวิจัย และเป็นลักษณะสําคัญท่ีช่วยกําหนดเปูาหมายเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ 
พรเทพ สิงหกุล (2562) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายในเรื่องของขนาดโครงสร้างการ
กระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเชิงท่ีสัมพันธ์กับข้อมูลท่ัวไปของตัวบุคคล และสัมพันธ์
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ท้ังสาเหตุและ
ผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอิทธิพงค์ ชละธาร (2564) สรุป
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
สมรส ซึ่งเป็นการอ้างถึงข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวกับประชากร นักการตลาดหรือผู้วิจัยท่ีต้องการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลจะใช้ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นการแบ่งส่วนเพราะเป็นปัจจัยท่ีช่วยกําหนดกลุ่มเปูาหมาย
ได้ชัดเจน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรม มาใช้จัดทําเป็น
มาตรวัดในข้อคําถามในส่วนของการแบ่งกลุ่มของทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย-
นเรศวร ดังนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ท่ีพักอาศัยขณะท่ี
ศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตร
ระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา และกลุ่มสาขาตามภาควิชาท่ีกําลังศึกษา ซึ่งจะทําให้มีทัศนคติต่อคุณภาพ
การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัทัศนคติ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2561) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นการรับรู้ของจิตใจท่ีมีต่อผู้คนท่ีอยู่รอบข้าง 
การประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล วัตถุ สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รู้สึกเฉย ๆ เป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้ และพฤติกรรม
และส่งผลกระทบต่อการตอบสนองในแง่ดีและไม่ดีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์โดยท่ีทัศนคติ
ดังกล่าวพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ (เจนจิรา แสงสุ่ม, 2562) นอกจากนี้ 
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สุชาวดี ณรงค์ชัยทัศนคติ (2563) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ การรับรู้ของความคิดแต่ละบุคคลซึ่งความคิดนี้
ต่างกับความคิดท่ัวไป โดยความคิดประเภทนี้จะอยู่กับบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยความคิดนี้
จะส่งผลต่อการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมไปไหนทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคําพูด การกระทํา 
วัตถุ สถานการณ์ต่าง ๆ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําตัวแปรด้านทัศนคติ จากการทบทวนวรรณกรรม มาใช้จัดทําเป็นมาตรวัด
ในข้อคําถามในส่วนของทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 

 
มาตรการด้านการแก้ปัญหาระบบการศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของภาครัฐ 

เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล (2563) กล่าวว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลต่อระบบการศึกษา
เป็นอย่างมากจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีสอดรับกับมาตรการ
ปูองกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อปูองกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจาก
รูปแบบการเรียนท่ีเปลี่ยนไป สิ่งแรกท่ีรัฐต้องตัดสินใจ คือ ระยะเวลาในการเปิดและปิดภาคการศึกษา 
แต่ผลของการปิดภาคการศึกษาอาจได้ไม่คุ้มเสีย นโยบายเร่งด่วนท่ีรัฐบาลหลายประเทศใช้เพื่อปูองกัน
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ได้แก่ มาตรการกึ่งปิดเมือง (semi-lockdown) และมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (social distancing)  

จากการทบทวนวรรณกรรมในตัวแปรดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดสําหรับ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลต่อคุณภาพ
การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  
ดังกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหา 
ของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

  ตัวแปรต้น 
ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   ตัวแปรตาม 
ผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

  

  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อายุ   
3. ที่พักอาศัย 
4. หลักสูตรระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา 
5. กลุ่มสาขาภาควิชาที่กําลังศึกษา 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ 
7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียน-

ออนไลน์ 

   ด้านคุณภาพการจัดการแก้ปัญหา
ระบบการศึกษาออนไลน์ของรัฐบาล

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
- ผลต่อการรับรู้ของระดับทัศนคติ

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนโยบายฯ 
การเตรียมการพร้อมฯ รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ขอมหาวิทยาลัยฯ การเผยแพร่
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

  

         

  ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์       
  1. ด้านการรับรู้นโยบายการเริ่มเปิด

สถานศึกษา 
           

  2. ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน 

      

  3. ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

      

  4. ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ 

      

         

  ข้อเสนอแนะ       
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 

2. ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-19  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 
7,516 คน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564)  

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 
400 คน กําหนดขนาดโดยใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามกลุ่มเปูาหมาย
จากนักศึกษาท่ีสังกัดกลุ่มสาขาภาควิชาและหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ภาคการศึกษา1/2564) ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างในระบบ 
Google Form และทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นักศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ปัจจัย
ส่วนบุคคล ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 7 ข้อ ส่วนท่ี 2 ทัศนคติใน
ระบบการศึกษาออนไลน์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 19 ข้อ ส่วนท่ี 3 
คุณภาพการแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ของรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 จํานวน 10 ข้อ ส่วนท่ี 4 คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการรับรู้
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นโยบายการเปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รวมถึง
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในด้านภาพรวม จํานวน 4 ข้อ 

 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ (1) รองศาสตราจารย์ 
ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส (2) ดร. ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ 
มาแก้ไขตามคําแนะนําในแบบสอบถามตามรายข้อรวมถึงการนําผลคะแนนจากการตรวจมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามในแต่ละข้อโดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปมา
ดําเนินการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค 
อัลฟุา (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.823  

 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ t test, 
F test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ และคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของ

รัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ท่ีพักอาศัย หลักสูตรระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา  
กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
ในการเรียนออนไลน์ (ดูตาราง 1) 

 
ตาราง 1  
ค่าร้อยละและปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตัวแปร ค่าของตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 149 37.25 
 หญิง 251 62.75 
 รวม 400 100.00 
อายุ ต่ํากว่า 18 ปี 34 8.50 
 18-20 ปี 282 70.50 
 21-23 ปี 76 19.00 
 24 ปีขึ้นไป 8 2.00 
 รวม 400 100.00 
ท่ีพักอาศัยขณะที่ศึกษา บ้านพักต่างจังหวัด 78 19.50 
 บ้านพักในจังหวัดพิษณุโลก 112 28.00 
 หอพักนอกมหาวิทยาลัย 

ในจังหวัดพิษณุโลก 156 39.00 
 หอพักในมหาวิทยาลัยนเรศวร 64 13.50 
 รวม 400 100.00 
หลักสูตรระดับการศึกษา ปริญญาตรี  341 85.25 
 ปริญญาโท  53 13.25 
 ปริญญาเอก 6 1.50 
 รวม 400 100.00 
กลุ่มสาขาภาควิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  89 22.25 
ท่ีกําลังกําลังศึกษา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 126 31.50 
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ตาราง 1 (ต่อ)    
ตัวแปร ค่าของตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 185 46.25 

 รวม 400 100.00 
ออนไลน์ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะในร้านท่ี

เปิดให้บริการ 6 1.50 
 แท็บเล็ต 136 34.00 
 
 
 

มือถือ 
อื่น ๆ 

รวม 

115 
4 

400 

28.75 
1.00 

100.00 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ ซื้อสัญญาณเอง 212 53.00 
ในการเรียนออนไลน์ ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัย 173 43.25 
 ใช้สัญญาณจากร้านท่ีเปิด

ให้บริการ 15 3.75 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

18-20 ปี พักอาศัยขณะท่ีศึกษาอยู่ ณ หอพักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของ
ตนเองเพื่อการเรียนออนไลน์ และซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์  
 1.2 ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(ดูตาราง 2) 
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ตาราง 2  
ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์ของนกัศึกษาระดับอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 

ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา 3.56 0.58 มาก 
2. ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อน 

เปิดภาคเรียน 3.31 0.74 ปานกลาง 
3. ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 3.34 0.60 ปานกลาง 
4. ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ 3.47 0.59 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.41 0.47 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีนักศึกษาเห็นด้วยต่อการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้การ
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และด้าน
การรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามลําดับ  

1.3 คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดูตาราง 3) 
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ตาราง 3  
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล 
ในระบบการศึกษาออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา
ระบบการศึกษาออนไลน์อย่างรวดเร็ว  3.46 1.09 ปานกลาง 

2. ท่านให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบัติตาม  
การแก้ปัญหาระบบการเรียนออนไลน์ของรัฐบาล 
อย่างเต็มใจ  2.70 1.43 ปานกลาง 

3. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ 
ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการเรียน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  3.27 1.13 ปานกลาง 

4. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ 
ท่านได้รับความสะดวกสบายในการเรียน  3.50 1.15 มาก 

5. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์เป็น 
วิธีการในการเพิ่มพูนความรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น
สถานการณ์โควิด-19  3.12 1.14 ปานกลาง 

6. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ 
ท่านสามารถทบทวนวิชาที่เรียนได้ตอนไหนก็ได้ 
โดยไม่จํากัดเวลา  3.89 0.97 มาก 

7. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ 
ท่านรู้สึกชอบและต้องการท่ีจะเรียนออนไลน์ 
ตลอดไป  3.38 1.04 ปานกลาง 

8. การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ 
ท่านเชื่อมั่นว่าอนาคตของการศึกษาจะสามารถ 
ไปสู่ระดับโลกได ้ 

 
3.47 

 
1.14 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ต่อ)    
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล 

ในระบบการศึกษาออนไลน์ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
9. ท่านมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถ แก้ปัญหา

ระบบการศึกษาออนไลน์ให้เป็นท่ียอมรับของ
สถานศึกษาและนักศึกษาท้ังประเทศไทยได้ 
อย่างมีคุณภาพ  2.88 1.33 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.29 1.16 ปานกลาง 
  

จากตาราง 3 พบว่า คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีนักศึกษาให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลมากท่ีสุดคือ การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้สามารถทบทวนวิชาท่ีเรียนได้ตอนไหน
ก็ได้ โดยไม่จํากัดเวลา รองลงมาคือ การแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้สามารถค้นคว้า
เพิ่มพูนความรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น และการแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์ทําให้ได้รับความสะดวก 
สบายในการเรียน ตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอายุ หลักสูตร
ระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษากลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการ
เรียนออนไลน์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล 
ในระบบการศึกษาออนไลน์ท่ีแตกตา่งกัน ส่วนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านเพศ  
ท่ีพักอาศัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  
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 2. ทัศนคติในระบบการศึกษาออนไลน์มีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล 
ในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ทัศนคติด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลต่อคุณภาพการจัดการ
แก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน .05 (ดูตาราง 4) 
 
ตาราง 4  
ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ 

คุณภาพการจัดการแก้ปัญหา 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการรับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา 0.81 0.00* สูง 
2. ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อน 

เปิดภาคเรียน 0.96 0.00* สูงมาก 
3. ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 0.74 0.00* ปานกลาง 
4. ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ 0.71 0.00* ปานกลาง 
ภาพรวม 0.80 0.00* สูง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผล
ต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ดังนี้ 
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3.1 รัฐบาลควรจะมีการวางแผนประกาศนโยบายให้มีความชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อท่ีนักศึกษาท่ีอยู่ต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 

3.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไม่เอื้อต่อคุณภาพในการเรียนท่ีเป็นภาคปฏิบัติ 
อาจส่งผลต่อความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนออนไลน์ จึงควรจะมีแนวทางในการจัดการท่ีมีคุณภาพ
สําหรับการเรียนออนไลน์แบบภาคปฏิบัติท่ีดีเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.3 ควรจะมีงบประมาณสําหรับอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย และนักศึกษาอย่างเหมาะสม โปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได ้

3.4 หากระบบการศึกษาออนไลน์มีมาตรฐาน ได้แก่ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สามารถทําให้อนาคตของนักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเดินทางมายัง
มหาวิทยาลัย ก็จะเป็นสิ่งท่ีดีที่ทําให้การศึกษาของประเทศอาจจะดีขึ้นได้ 

 
การอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพ

การจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา สารวมรัมย์ (2563) พบว่า การจัดการเรียน
การสอน มีการปรับตัวของนักศึกษาอินโดนีเซียในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยท้ังการอบรมการใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์ และสําหรับนักศึกษาบางรายท่ีเป็น
อาจารย์สอนภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นภาษาท่ีสามให้กับต่างคณะ  ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการสอนใหม่ท้ังหมด 

คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรกิติ์ ทองปรีชา (2563) พบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมใน
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การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

การอภิปรายผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ท่ีพักอาศัย หลักสูตรระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนออนไลน์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการ
แก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านอายุ หลักสูตรระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา  
กลุ่มสาขาภาควิชาท่ีกําลังศึกษา และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์  
ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปณิษฌา โสภาเจริญ 
(2561) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา: ศึกษากรณีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2561 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
บริหารงานของรัฐบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การอภิปรายผลวิจัยวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาทัศนคติ ได้แก่ ด้านการรับรู้นโยบายการ
เปิดสถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการ
จัด การเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษา
ออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ทัศนคติ ด้านการรับรู้นโยบายการเปิด
สถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษา
ออนไลน ์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัญหาท่ีครูพบในการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
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โปรแกรมท่ีใช้สําหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบมากท่ีสุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน 

การอภิปรายผลวิจัยวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีผลต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ควรจะมีประกาศนโยบาย
ให้มีความชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เดือน ควรจะมีแนวทางในการ
จัดการท่ีมีคุณภาพสําหรับการเรียนออนไลน์แบบภาคปฏิบัติท่ีดี ควรจะมีงบประมาณสําหรับอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวิมล มธุรส (2564) ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ในยุค NEW NORMAL 
COVID-19 พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบให้สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
ถูกสั่งปิดเพื่อปูองกัน การแพร่ระบาดของโรคทําให้ท้ังนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนต้อง
ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้หลักสูตรยังคงดําเนินต่อไปได้อย่างไม่ขาดตอน
การบริหารจัดการต่อการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงของนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้อาจารย์ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยมีการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคล 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์ในการเตรียม
ความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

จากการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัย พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยท่ีทําด้านการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการแก้ปัญหาในระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของมหาลัยนเรศวร  
ท่ีได้ทราบถึงทัศนคตินักศึกษาและสภาพการปรับตัวในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษารวมถึงการ
เข้าเรียน การเว้นระยะห่างทางสังคม การทบทวนการเรียนการสอนของนักศึกษาและข้อมูลในด้าน
อื่น ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการการจัดเตรียมความพร้อมในระบบการศึกษา
ออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านท่ีนักศึกษาเห็นด้วยต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ
รับรู้นโยบายการเปิดสถานศึกษา ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนการดําเนินงานใน
ด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเปิด
ภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาผู้สอนได้มีการวางแผนการเรียนการสอนได้ อีกท้ัง ยังสามารถช่วยให้
ผู้ปกครองของนักศึกษาวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง 

2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ทัศนคติในการศึกษาออนไลน์ ด้านการรับรู้นโยบายการเปิด
สถานศึกษา ด้านการรับรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการรับรู้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ และด้านการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการจัดการแก้ปัญหาของรัฐบาลในระบบการศึกษาออนไลน์ จะเห็นได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาระบบการศึกษาออนไลน์เป็นอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรนําข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ให้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาระบบการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานท่ีนักศึกษาเข้าได้
อย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านปัจจัยด้านตัวแปรและกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
การศึกษาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษารับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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บทคัดย่อ 

 
ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเป็นธุรกิจบริการลักษณะหนึ่ง 

ท่ีมีบุคลากรเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักในการดําเนินการและขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ ท้ังทางด้านการแข่งขัน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความต้องการ
ของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้มีความท้าทายในการดําเนินธุรกิจธนาคารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ความ 
ท้าทายจากยุคดิจิตอล (2) ความท้าทายจากการมีส่วนร่วมของ “คนรุ่นใหม่” ในสังคมและธุรกิจ 
(3) ความท้ายทายจาก การพัฒนาทิศทางของธุรกิจ และ (4) ความท้าทายจากความแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันของ ธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร 
 
ค าส าคัญ: การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, การผสมผสานงานกับการมีชีวิตส่วนตัว, ความสามารถของ
บุคคลท่ีปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและตามสถานการณ,์ งานทรัพยากรมนุษย์เฉพาะของหน่วยธุรกิจ 
 

ABSTRACT  
 

Human Resource Management Challenges Banking is one of service businesses 
where personnel are one of the main resources to operate and drive the business. 
Due to the rapid change of business in areas such as competition, the emergence 
of new technologies, and changing customer needs make it challenging to run banking 
business in the following areas: (1) Challenges in the digital age (2) Challenges from 
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the participation of the “new generation” in society and business (3) Challenges 
from the business directions development (4) The challenge of being different from 
the current finance and banking business.  

 
Keywords: Customer-Centric, Weisure, Fluid Workforce, Human Resource Business 
Partners.  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเป็นธุรกิจบริการลักษณะหนึ่ง 
ท่ีมีบุคลากรเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักในการดําเนินการและขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ ท้ังทางด้านการแข่งขัน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความต้องการ
ของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้มีความท้าทายในการดําเนินธุรกิจธนาคารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ความท้าทายจากยุคดิจิตอล 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของยุคดิจิตอลท่ีทําให้โครงสร้างพื้นฐานหรือแพลตฟอร์ม
ทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป (เช่น ในเรื่องของ Internet of Things, AI หรือ Artificial 
Intelligence, Blockchain, Fintech) ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
ธนาคารโดยตรง ทําให้ธนาคารต่าง ๆ ต้องกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม
และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 

โดยร้อยละ 83 ของผู้บริหารธนาคารต่าง ๆ ท่ัวโลก จากการสํารวจของ Accenture (2015) 
เชื่อว่า แพลตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นนี้ จะเป็นแรงดึงดูดท่ีทําให้เกิดความ
ร่วมมือกัน และความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ธุรกิจขององค์การต่าง ๆ 

และร้อยละ 58 ยอมรับว่า ได้มีแผนการลงทุนสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในของธนาคารแล้ว 
สําหรับรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในยุคดิจิตอล เนื่องจากธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีงานในองค์การ
ท่ีมีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน มากถึงร้อยละ 55 ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นร้อยละ 61 
ในอีก 3 ปีข้างหน้า ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยของหน่วยงานลักษณะนี้ในบริษัทท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 50 เท่านั้น 
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ความท้าทายนี้ ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าท่ีสูงขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การต่าง ๆ ท่ีรวมไปถึงในธุรกิจธนาคารด้วย โดยความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลนี้ จะเป็น 
ตัวส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วมากขึ้น ท้ังในเรื่องการปฏิบัติงาน และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานให้ได้
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในขณะท่ีมีต้นทุนน้อยลงหรือใช้ระยะเวลาสั้นลง การปรับเปลี่ยนบริการและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายหรือกลุ่มได้มากขึ้น รวมไปถึงความสามารถ
หรือโอกาสทางรายได้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนาธุรกิจขององค์การ 

 
ความท้าทายจากการมีส่วนร่วมของ “คนรุ่นใหม่” ในสังคมและธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยี ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
อย่างมาก ทําให้รูปแบบความต้องการและความสนใจของคนเปลี่ยนแปลงไป จากความรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล และการเข้ารับบริการต่าง ๆ รวมไปถึง รูปแบบในเรื่องของการได้รับรายได้และ
การใช้จ่าย ซึ่งทําให้การให้บริการของธนาคารต้องมีปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ 

นอกจากนี้ การเริ่มเข้าสู่วัยทํางานของคนรุ่นใหม่ ท่ีเรียกว่า Generation M ซึ่งมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองสูง ความรวดเร็วในการคิดและต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ความสามารถ
ทํากิจกรรมท่ีหลากหลายได้เวลาเดียวกัน (multi-tasking) จากความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตบนพื้นฐาน
ของดิจิตอล (digital native) ความต้องการรูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนจาก Work-Life Balance 
เป็นการผสมผสานงานกับการชีวิตส่วนตัว (Weisure = Work + Leisure) และชอบท่ีอยู่หรือปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (S-decade หรือ Social decade) 

โดยแต่ละองค์การในปัจจุบัน เริ่มมีลักษณะของคนรุ่นใหม่แบบนี้มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีสูง
ถึงร้อยละ 76 ของคนในองค์การท้ังหมด ภายในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2569 

ซึ่งแนวทางการบริหารองค์การจะต้องออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความท้าทายท่ีเกิดขึ้นนี้ ท้ังในแง่ของการให้บริการต่อ
ลูกค้าท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการกับบุคลากรภายในด้วย 

 
ความท้าทายจากการพัฒนาทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
 จากแผนธุรกิจระยะเวลา และกลยุทธ์การดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ
แบบ Customer-Centric ทําให้กระบวนการจัดการภายใน รวมไปถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
889 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ในเรื่องของการบริหารจัดการ จะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เกิดความสอดคล้องและสนองตอบ
ต่อทิศทางและกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้นนี้ด้วย 
 นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างองค์การแล้ว การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ก็เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นกลยุทธ์ท่ีจําเป็นท่ีจะส่งเสริมให้
องค์การ ประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และทิศทางท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การมุ่งเน้น
เป็นการเฉพาะในการจัดทํากลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นการยกระดับ
การให้ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารให้สูงขึ้นด้วย 
 โดยจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล ทําให้บุคลากรขององค์การ 
ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการแบบ Fluid Workforce ท่ี
หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความสามารถของบุคลากรท่ีสามารถปรับเปลี่ยน
ได้อย่างรวดเร็ว และตามสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีหัวใจอยู่สําคัญอยู่ท่ี 
 1. การเสริมสร้างให้เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถที่หลักหลายและยึดหยุ่น (multi-skilled 
and flexible) 
 2. การเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ (employee engagement) การกระตุ้นจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ตามกลุ่มลักษณะหรือความต้องการของ Workforce 
 3. การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (talents) 
 ซึ่งตรงกับผลการสํารวจของ Accenture (2015) ท่ีประมาณร้อยละ 75 จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารธนาคารต่าง ๆ ท่ัวโลก เชื่อว่า การบริหารจัดการให้เกิด Fluid Workforce จะทําให้เกิด
นวัตกรรมในการทํางาน และส่งเสริมธุรกิจ โดยภายใน 3 ปี ธนาคารจะมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ
แบบ Multi-Skilled และยึดหยุ่น เป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าบุคลากรท่ีมีความสามารถและเชี่ยวชาญ
เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 
 
ความท้าทายจากความแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของ ธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร 

1. รูปแบบการจัดโครงสร้างฝุายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ปัจจุบัน แบ่งตามประเภท
ของงาน (functional) โดยนําเอาผลผลิตจากการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ 
ในการแบ่ง ทําให้มีกลุ่มงานภายในหลาย กลุ่มงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเชิง  
กลยุทธ์ด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
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1.1 ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม (integrated management) 
เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งควรเป็นบทบาทและความ
รับผิดชอบหลักของกลุ่มงานนโยบายทรัพยากรมนุษย์ แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มงานอื่นท่ีมีขอบเขตความ
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการวางระบบพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น กลุ่มงานพัฒนา
ทุนมนุษย์ กลุ่มงานโครงสร้างตําแหน่ง กลุ่มงานบริหารระบบอัตรากําลัง กลุ่มงานระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารระบบค่าตอบแทน กลุ่มงานจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์การ 
ซึ่งเป็นระดับกลุ่มงาน ระดับเดียวกับกลุ่มงานนโยบายทรัพยากรมนุษย์ จึงอาจส่งผลให้เกิดความ
สับสนในการวางกลยุทธ์แบบองค์รวมได้ 

1.2 ประเด็นเรื่องความรอบรู้ในการบริหารและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ จากการแบ่งกลุ่ม
งานภายในฝุายทรัพยากรมนุษย์ตามประเภทของงานนี้ ทําให้บุคลากรของฝุายจะมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นอย่างมาก ในประเภทงานของกลุ่มงานตนเอง ในขณะท่ีการแบ่งกลุ่มงานตามประเภท
งานนี้ ก็ไม่เอื้อให้เกิดการหมุนเวียนงาน (job rotation) ระหว่างกลุ่มได้ จึงทําให้การหาบุคคลขึ้น
เพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้อํานวยการฝุายทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ท่ีต้องมีความรอบรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 

2. ส่วนด้านอายุหรือช่วงวัย (generation) ของบุคลากรภายในขององค์การ ท่ีในปัจจุบัน
ผู้บริหารหน่วยงาน และพนักงานเริ่มช่วงห่าง (gap) หรือมีความแตกต่างระหว่าง Generation 
มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการประสานงาน การบังคับบัญชา และความสัมพันธ์
มากขึ้น จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งท่ีองค์การ จะต้องกําหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ได้อย่างกลมกลืน 

3. การบริหารจัดการให้เกิด Fluid Workforce โดยการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้มี Multi-Skilled และยึดหยุ่นด้านทักษะความสามารถมากขึ้น ยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มท่ี 
เนื่องมาจากปริมาณงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบประจําวันของบุคลากร และระบบหรือเครื่องมือท่ีใช้
ในการพัฒนาความสามารถท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และใช้วิธีการด้านการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการวางแผนหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ด้วย จึงเป็นความท้าทาย 
ในเชิงกลยุทธ์ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์การ 
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กรอบแนวคิดส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจและบริหารงานของ
องค์การ ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์การประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ 
ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ
ในดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ รวมถึง ระบบการแยกแยะ
และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมีความเหมาะสมให้อยู่กับองค์การต่อไป 
 

 
 
ภาพ 1 องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามช่วงเวลา 
ที่มา. จาก เช่ียวชาญเฉพาะอย่าง หรือมีให้เลือกหลากหลายดี, โดย H-ARPA, 2563, ค้นเมื่อ 23 
มีนาคม 2564, จาก http://h-arpa.com/h-arpa-services/ 
 

Pre-hiring Hiring Post-hiring

5 Pillars of Human Capital Values

Career Management

Compensation & Benefits Management

Capability & Potential Development

Reward & Performance Management

Values & Engagement

DEVELOPMENT & ENGAGEMENTSOURCING & SELECTION RIGHT-FITTED

Mainstream of Human Capital Management & Development

http://h-arpa.com/h-arpa-services/
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 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อกําหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีสําคัญ
ขององค์การ จึงประกอบด้วย 5 แกนหลัก คือ 

1. การบริหารจัดการด้านงานและสายอาชีพ (career management) 
2. การบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (compensation & benefits management) 
3. การพัฒนาความสามารถและศักยภาพ (capability & potential development) 
4. การบริหารจัดการระบบผลการปฏิบัติงาน (reward & performance management) 
5. การบริหารจัดการและพัฒนาค่านิยมและความผูกพันต่อองค์การ (values & engagement) 

 ในแต่ละแกนหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการกําหนดโครงสร้าง
พื้นฐาน HR Principles & Foundation ท่ีดีก่อน เช่น โครงสร้างองค์การท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ 
ในแต่ละแกนหลัก โครงสร้างตําแหน่งท่ีเหมาะสม โมเดลสมรรถนะ (competency model) ของ
องค์การ โครงสร้างค่าตอบแทนต่าง ๆ 
 หลังจากนั้นต้องมีการกําหนดวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ (HR Application Systems) 
ในแต่ละแกนหลัก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เช่น การบริหารและพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง การพัฒนาและเรียนรู้ การบริหารระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารระบบการเส้นทางในการเติบโตของตําแหน่งงาน ฯลฯ 
ตามการเช่ือมโยงและรายละเอียดที่แสดงในรูปด้านล่างนี้ 
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ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา. จาก การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, โดย H-ARPA, 2563, ค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2564, 
จาก http://h-arpa.com/credential-solutions/ 
 
 จากกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นี้ ในแต่ละองค์การได้นําเอาไปใช้
เป็นหลักการสําหรับการแบ่งงานหรือกําหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส่งเสริมให้เกิด
การขับเคล่ือนองค์การไปในทิศทางท่ีกําหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ัง ลดอุปสรรคท่ีเกิดจากความท้าทายต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกองค์การด้วย 
 การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์การในประเทศไทยปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
จึงมีรูปแบบการจัดเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. จัดโครงสร้างฯ ตามลักษณะหรือประเภทงาน (HR Functions) ซึ่งองค์การส่วนใหญ่มีการจัด
ในลักษณะนี้อยู่ คือ 
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 1.1 HRM หรืองานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุมในส่วนของการบริหารและจัดการ
ท้ังหมด เช่น งานด้านการพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานวินัย 
งานสรรหาและคัดเลือก งานเงินเดือนและสวัสดิการ ฯลฯ 
 1.2 HRD หรืองานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุมในส่วนของการพัฒนาความรู้
ความสามารถต่าง ๆ เช่น งานพัฒนาการเรียนรู้ งานบริหารช่องทางการเรียนรู้ งานวิทยบริการ ฯลฯ 
 2. จัดโครงสร้างฯ เพื่อมุ่งเน้นบทบาทด้านการพัฒนาองค์การด้วย (Organization Development 
--OD) เพ่ือมุง่เน้นแยกงานด้านกลยุทธ์และพัฒนาออกจากงานให้บริการพนักงานท่ัวไป ซึ่งจะทําให้
การพัฒนาองค์การในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
 2.1 HR & OD หรืองานทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ โดยครอบคลุมในส่วนของ
การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ ด้านการพัฒนาองค์การ (OD) ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2 HR Services หรืองานปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุมในส่วนของ
การปฏิบัติใช้ท้ังหมด เช่น งานจัดทําเงินเดือน (payroll) และสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ งานบริหาร
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบทรัพยากรมนุษย์ 
 3. จัดโครงสร้างฯ เพื่อมุ่งเน้นบทบาทการเข้าไปมีส่วนร่วมของหน่วยธุรกิจเป็นการเฉพาะ 
(HR Business Partners) มักใช้กับองค์การท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความหลากหลายของประเภทงาน 
(functional) และบุคลากรค่อนข้างมาก ซึ่งธนาคารในประเทศไทยบางแห่งได้มีการจัดโครงสร้าง
ในลักษณะนี้ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี เป็นต้น คือ 
 3.1 HR BP หรืองานทรัพยากรมนุษย์เฉพาะของหน่วยธุรกิจ โดยครอบคลุมในส่วนของ
งานทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นของหน่วยงานธุรกิจนั้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะทําให้ตอบสนองด้านทรัพยากร-
มนุษย์กับหน่วยธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น งานสรรหา งานอบรม และพัฒนาบุคลากร
เฉพาะหน่วยงาน ฯลฯ 
 3.2 HR Strategy หรืองานกลยุทธ์หรือนโยบายในภาพรวม ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
พัฒนาองค์การ หรือ OD งานโครงสร้างองค์การ งานพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ  
 ท้ังนี้ การจัดโครงสร้างหน่วยงานในแบบท่ี 1 จัดโครงสร้างฯ ตามลักษณะหรือประเภทงาน 
(HR Functions) ท่ีจัดตามลักษณะหรือประเภทงาน เป็นหลักการจัดท่ีใช้กันมาโดยตลอด เพราะมี
ความชัดเจนในขอบเขตบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ แต่ในปัจจุบันนี้ การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
จะใช้รูปแบบท่ี 2 จัดโครงสร้างฯ เพื่อมุ่งเน้นบทบาทด้านการพัฒนาองค์การด้วย (Organization 
Development--OD) และรูปแบบท่ี 3 จัดโครงสร้างฯ เพื่อมุ่งเน้นบทบาทการเข้าไปมีส่วนร่วม
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ของหน่วยธุรกิจเป็นการเฉพาะ (HR Business Partner) มากขึ้น เพราะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
และกลยุทธ์ขององค์การได้ดีกว่า รวมท้ัง ส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ในทุก ๆ ด้านของงานทรัพยากรมนุษย์
ได้ดีกว่า ท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีจําเป็นของผู้บริหารหน่วยงานด้านนี้ อีกท้ัง เป็นการจัดโครงสร้างองค์การ
ท่ีเป็นไปตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามท่ีนําเสนอด้านบนนี้ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การจัดโครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์นี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน
การตอบสนองต่อการบริหารงานของแต่ละองค์การเป็นสําคัญ โดยหากว่า องค์การใดต้องการมุ่งเน้น
งานด้านใดเป็นพิเศษ ก็สามารถแยกออกมาเป็นงานเฉพาะ เพื่อให้สามารถพัฒนางานทรัพยากรมนุษย์
ด้านนั้น ๆ ได้ดีขึ้น เช่น จัดโครงสร้างหน่วยงาน โดยให้มีงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
หรืองานการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) ฯลฯ ตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะ ซึ่งเป็น
การจัดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนต่อเปูาหมายขององค์การ มากกว่าการจัดตามผลผลิต 
หรือปริมาณงาน 
 
ตาราง 1   
รูปแบบและแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์การของธนาคาร 

ธนาคาร โครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 
ธนาคารออมสิน 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ธนาคาร โครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธนาคารทหารไทย 
 
 
 
 
 
 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ธนาคาร โครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับโครงสร้างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 
ของธุรกิจด้านธนาคาร 

 
 ปัจจุบันฝุายทรัพยากรมนุษย์มีกลุ่มงานรวม หลายๆ กลุ่มงาน โดยแบ่งไปตามลักษณะหรือ
ประเภทงานเป็นหลัก แต่เพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านทิศทาง กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
และการบริหารงานขององค์การ และความท้าทายต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังเป็นการยกระดับ
การให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ องค์การให้สูงขึ้น จึงจัดทําข้อเสนอแนะ
ในการจัดโครงสร้างหน่วยงานสําหรับฝุายทรัพยากรมนุษยต์ามลักษณะหรือประเภทงาน (HR Functions) 
ออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ 
(HRD) เนื่องด้วยเป็นรูปแบบท่ีบุคลากรของธนาคารสามารถดําเนินการบริหารจัดการงานได้ทันที
เมื่อมีการประกาศโครงสร้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านพัฒนาบุคลากร รวมถึงในกรณี 
ท่ีจําเป็นต้องสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การก็สามารถหาได้ง่ายอีกด้วย ท้ังนี้ รายละเอียด
ของหน่วยงาน มีดังนี้ 
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 จากจํานวนกลุ่มงานของฝุายทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีหลาย กลุ่มงานหากพิจารณาแบ่งตามลักษณะ
หรือประเภทงานเป็นหลัก จะพบว่า มีกลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
และอีกกลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์การ ดังนี้ 
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ตาราง 2  
กลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และอีกกลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มงานนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 
- กลุ่มงานโครงสร้างตําแหน่ง 
- กลุ่มงานบริหารระบบอัตรากําลัง 
- กลุ่มงานบริหารระบบค่าตอบแทน  
- กลุ่มงานบริหารระบบสวัสดิการ 

และประโยชน์เพิ่ม 
- กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 
- กลุ่มงานอัตรากําลัง 
- กลุ่มงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- กลุ่มงานบริหารระบบประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานวินัย 
- กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 

- กลุ่มงานพัฒนาทุนมนุษย์ 
- กลุ่มงานจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์การ  
- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบการเรียนรู้และจัดการ
ความรู้ 

- กลุ่มงานประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา 
- กลุ่มงานฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
- กลุ่มงานฝึกอบรมรองรับธุรกิจธนาคาร 
- กลุ่มงานบริหารสารสนเทศด้าน  
ทรัพยากรมนุษย์ 

- กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารด้าน  
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ศูนย์สารสนเทศ องค์การ 
- กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

  
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของเนื้องาน ขอบเขตความรับผิดชอบ และลักษณะการให้บริการ

แล้ว จะพบว่า จะสามารถจัดกลุ่มงาน ย่อยได้ดังนี้  
 ฝุายทรัพยากรบุคลล-กลุ่มงานท่ีเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

1. กลุ่มงานพัฒนาองค์การ มีขอบเขตเนื้องานในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาระบบงานของ
องค์การ ดังนี้ 
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1.1 กลุ่มงานนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 
1.2 กลุ่มงานโครงสร้างตําแหน่ง 
1.3 กลุ่มงานบริหารระบบอัตรากําลัง 
1.4 กลุ่มงานบริหารระบบค่าตอบแทน (เฉพาะการกําหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์การให้

ค่าตอบแทน) 
1.5 กลุ่มงานบริหารระบบสวัสดิการและประโยชน์เพิ่ม (เฉพาะการกําหนดโครงสร้างและ

หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการและประโยชน์เพิ่ม) 
2. กลุ่มงานจัดการและบริการด้านงานและสายอาชีพ (career management) มีขอบเขต

เนื้องานในส่วนท่ีเป็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ในของงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 
ในองค์การ ดังนี้ 

2.1 กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 
2.2 กลุ่มงานอัตรากําลัง 

3. กลุ่มงานจัดการและบริการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (compensation & benefits 
management) มีขอบเขตความรับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ในงานทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ ดังนี้ 

3.1 กลุ่มงานบริหารระบบค่าตอบแทน (เฉพาะการปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน) 

3.2 กลุ่มงานบริหารระบบสวัสดิการและประโยชน์เพิ่ม (เฉพาะการจ่ายสวัสดิการและ
ประโยชน์เพิ่มให้แก่พนักงาน) 

3.3 กลุ่มงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
4. กลุ่มงานจัดการและบริการด้านระบบผลการปฏิบัติงาน (reward & performance 

management) มีขอบเขตเนื้องานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ทางธุรกิจขององค์การ ดังนี้ กลุ่มงานบริหารระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ มีขอบเขตเนื้องานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎหมาย 
และการรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 กลุ่มงานวินัย 
5.2 กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 
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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้-กลุ่มงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ได้แก่ 

1. กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ มีขอบเขตเนื้องานในส่วนท่ีเป็นกลยุทธ์ และการพัฒนา
ระบบการพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มงานพัฒนาทุนมนุษย์ 
1.2 กลุ่มงานจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์การ  
1.3 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
1.4 กลุ่มงานพัฒนาระบบการเรียนรู้และจัดการความรู้ 

2. กลุ่มงานจัดการและบริการกิจกรรม ช่องทางในการพัฒนา มีขอบเขตเนื้องานในส่วนท่ี
เป็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

2.1 กลุ่มงานประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ 
2.2 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ ์
2.3 กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา 
2.4 กลุ่มงานฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
2.5 กลุ่มงานฝึกอบรมรองรับธุรกิจธนาคาร 

3. กลุ่มงานสนับสนุนและกิจกรรมพิเศษ มีขอบเขตเนื้องานในการสนับสนุนงานต่าง ๆ ของ
ระบบงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

3.1 กลุ่มงานบริหารสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 
3.3 ศูนย์สารสนเทศ  
3.4 กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

 ท้ังนี้ การจัดกลุ่มงานย่อยดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของการแบ่งงานในระดับผู้ช่วย/รองผู้อํานวยการ 
ให้เกิดความราบลื่นในการบริหารจัดการงานภายในท้ังสองหน่วยงาน หรือหากองค์การพิจารณาถึง
การควบรวมกลุ่มงานในอนาคตเพื่อลด (span of control) ในระดับฝุาย ก็สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือการพิจารณาต่อไปได้  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นของกระบวนการการจัดการ
ความรู้ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก (2) กระบวนการ
การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก การศึกษานี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ในพื้นท่ี 9 อําเภอ จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 400 คน 
สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัด-
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ซึ่งเท่ากับด้านการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ และด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ตามลําดับ (2) ศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัด-
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกลุ่มพฤติกรรมทาง 
ด้านสุขภาพและสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านกลุ่มความรู้และภูมิปัญญา และด้านกลุ่มทักษะ
ทางการเกษตรและการตลาด ตามลําดับ และ (3) กระบวนการการจัดการความรู้ด้านการสร้าง และ
แสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ และ
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ด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อศักยภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการการจัดการความรู้, ศักยภาพ, ผู้สูงอายุ, เกษตรกร 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to (1) study the level of opinion’s knowledge management 

process that effects to empowering of the elderly rice farmers in Phitsanulok Province 
(2) study the knowledge management process that effects to empowering of the 
elderly rice farmers in Phitsanulok Province. This study was the quantitative research 
by studying the population aged 60 years and over and working as rice farmers in 
Phitsanulok Province and questionnaire were constructed as a tool to measure the 
data by stratified sampling method in 9 districts and then selected a purposive 
sampling from 400 people. The data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression analysis. The results of the study found that overall 
of (1) knowledge management process that effects to empowering of the elderly 
rice farmers in Phitsanulok Province were in the highest level. When considering elements, 
it was found that highest level of Learning, Knowledge Access, Knowledge Creation 
Acquisition is equal to Knowledge Sharing, Knowledge Identification, Knowledge 
Codification and refinement and Knowledge Organization, respectively. (2) Empowering 
of the elderly rice farmers in Phitsanulok Province found that overall , it is at the 
highest level. When considering elements, it was found that highest level of health 
and social behavior group, followed by knowledge and wisdom and agricultural 
and marketing skills groups, respectively; and (3) Knowledge management process 
factors which included Knowledge Creation Acquisition, Knowledge Organization, 
Knowledge Codification and refinement and Learning effects to empowering of 
the elderly rice farmers in Phitsanulok Province with the significance level .05 
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Keywords: Knowledge Management Process, Potential, The Elderly, Farmer 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษท่ี

ผ่านมาทําให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หากพิจารณาอัตราการพึ่งพิง ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งหมายถึง ประชากร
วัยทํางาน 100 คน จะต้องรับภาระประชากรสูงอายุและวัยเด็ก 51 คน และคาดว่าเพิ่มเป็น 64 คน 
ในปี พ.ศ. 2570 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) สังคมไทยควรจะมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์
เหล่านี้อย่างไรในอนาคต เช่น ผู้สูงอายุต้องมีการดูแลสุขภาพท้ังกายและการกินอยู่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดการส่งเสริมการทําอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสังคม การปรับสภาพแวดล้อม รวมท้ังการขยาย
อายุการทํางานให้มากกว่าอายุ 60 ปี เป็นต้น การเตรียมรับมือสังคมสูงอายุท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง 
คือ Pre-Aging (ผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี) เตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนเป็นผู้สูงวัย ในอนาคตเพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานถึงแม้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเกิดปรากฏการณ์สูงวัยเต็มเมือง ท้ังนี้
การจัดการความรู้ในสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เป็นสังคมท่ีต้องได้รับการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพ
ในด้านการดํารงชีวิตในยุคสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการการจัดการความรู้จึงมีส่วนใน
การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการเปลี่ ยนแปลงท่ีจะต้อง
เกิดในระดับกระบวนทัศน์ของสังคม จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญสําหรับการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ท่ีเหมาะสมเพื่อ
นําไปใช้เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกระบวนการการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
นิยามศัพท์ 

 
กระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าว ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในกลุ่ม
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีอยู่ภายในตนเอง ซึ่งถ้ามีการพัฒนาให้ดีและนํามาใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศได้ 

ผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมด้านการทํานา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กลุ่มความรู้และภูมิปัญญา กลุ่มทักษะทางด้านการเกษตรและการตลาด 
และกลุ่มพฤติกรรมทางด้านสุขภาพและสังคม  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และแบ่งพื้นท่ี
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 9 อําเภอ ตามสัดส่วนจํานวนครัวเรือน ได้แก่ อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอ-
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วังทอง อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอพรหมพิราม อําเภอเนินมะปราง อําเภอวัดโบสถ์ 
อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการการจัดการความรู้ 

กระบวนการความรู้ จากการรวบรวมกรอบแนวคิดต่าง ๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2547) ได้สรุปเป็นกระบวนการความรู้ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การค้นหาความรู้ (knowledge identification) การค้นหาความรู้ทําให้องค์การทราบว่ามี
ความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองค์การจําเป็นต้องมี และทําให้องค์การ
ทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้าง ในการค้นหาความรู้องค์การอาจใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า Knowledge 
Mapping หรือการทําแผนท่ีความรู้ เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสําคัญสําหรับองค์การ จัดลําดับความ 
สําคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนท่ี
ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ท่ีจําเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์การจะต้องหาวิธีการใน
การดึงดูดความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่กระจัดกระจายมารวบรวมเพื่อจัดทําเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให้ขั้นตอนนี้ประสบความสําเร็จ 
คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การท่ีเอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) เมื่อองค์การได้ความรู้ท่ีต้องการ
แลว้ องค์การจะต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถและนําความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบนั้น หมายถึง การจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
การเก็บรวบรวม การค้นหา การนํามาใช้ ทําได้ง่ายและรวดเร็ว 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
นอกจากการจัดทําสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว องค์กรต้องทําการประมวลความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย และใช้ได้ง่ายซึ่งอาจทําได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดทําหรือปรับปรุง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่นําเสนอผลงานวิจัยดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565 วันที ่24 มีนาคม 2565  
เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การวิจยัเพื่อความยั่งยืน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
909 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การใช้ภาษาเดียวกันท้ังองค์การ และการเรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ เช่น ความครบถ้วนเท่ียงตรงทันสมัย สอดคล้องและตรงตามความ 
ต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น 

5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) องค์การจะต้องดําเนินการในการจัดเก็บและ
กระจายความรู้ ท้ังความรู้ประเภท Explicit และความรู้ประเภท Tacit โดยการส่งกระจายความรู้
มี 2 ลักษณะคือ 

5.1 Push (การปูอนความรู้) คือ การส่งข้อมูล/ความรู้ ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอหรือ
ต้องการ เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ/ข่าวสารต่าง ๆ/ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการองค์การ การกระจายความรู้วิธีนี้เรียกอีกอย่างว่าเป็นแบบ Supply-based 
เป็นต้น 

5.2 Pull (การให้โอกาสเลือกความรู้) คือ การท่ีผู้รับสามารถรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล/
ความรู้ท่ีต้องการเท่านั้น การกระจายความรู้แบบนี้เป็นแบบ Demand-based 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) ในการแบ่งปันความรู้โดยการจัดทํา
เอกสาร ฐานความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
แต่วิธีการดังกล่าวใช้ได้ดีสําหรับความรู้ประเภท Explicit เท่านั้น แต่สําหรับการแบ่งปันความรูป้ระเภท 
Tacit นั้น จะต้องใช้วิธีการพบปะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม (socialization) ซึ่งอาจกระทําได้หลายรูปแบบ 
ได้แก่ ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team), Innovation & Quality Circles (IQCs), ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Community of Practice--CoP), ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System), การสับเปลี่ยน
งาน (Job Rotation), เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum), การเรียนรู้ (Learning) 
เป็นต้น 

กระบวนการจัดการความรู้ ในแนวคิด ของ Nonaka and Takeuchi (2000) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

1. การกําหนด (define) สิ่งแรกท่ีเราต้องร่วมกันตั้งคําถามว่า อะไรคือความรู้ท่ีสําคัญและ
จําเป็นกับองค์กร ความรู้ท่ีต้องการใช้ในการดําเนินกิจกรรมหรือการประกอบการ จะทําให้สามารถ
กําหนดความรู้ท่ีจําเป็นต้องจัดหา สร้างขึ้นมาใช้ในองค์กร  

2. การสร้างความรู้ (create) เป็นการสร้างจากกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานภายใน
องค์กรและการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรือข้อมูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็นความรู้สําหรับใช้ใน
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การทํางานท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์กร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ด้วยการค้นคว้าวิจัยร่วมกัน 
เรียนรู้ศึกษาวิจัยในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน 

3. การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (capture) จากความเชื่อท่ีว่าความรู้มีอยู่ท่ัวไป ท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร ในสังคม ในโลก องค์กรจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะแสวงหาและ
ยึดกุมความรู้ท่ีกระจัดกระจายและแฝงอยู่ตามท่ีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ และดําเนินการดังกล่าวอยู่
อย่างสม่ําเสมอ จนเกิดทักษะความชํานาญ รวมท้ังพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการเสาะหาและยึดกุม
ความรู้จากประสบการณ์เดิม 

4. การกลั่นกรอง (distill) ความรู้บางอย่างเป็นสิ่งล้าสมัย บางอย่างเป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม
กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมสําหรับเรา จําเป็นต้องมีการกลั่นกรอง เพื่อให้นําความรู้ท่ีเหมาะสม
มาใช้ 

5. การแลกเปลี่ยนความรู้ (sharing) เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด และเป็นขั้นตอนท่ีทํายากท่ีสุด
ในองค์กรบางประเภทท่ีสมาชิกองค์กรมีพฤติกรรมปกปิดความรู้ เก็บงําไว้คนเดียว เพื่อเอาไว้ใช้
แสดงความเหนือคนอื่น เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันเลื่อนตําแหน่งหน้าท่ีการงาน กระบวนการจัดการ
ความรู้จะต้องสร้างเงื่อนไข และกติกาท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้มี
พฤติกรรมกักตุนความรู ้

6. การใช้ความรู้ (use) ถ้าไม่มีขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ก็ไม่บังเกิดผล
ใด ๆ เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า การประยุกต์ใช้ความรู้ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู้นั้น ท้ังเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ พัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กร เป็นเรื่อง
สําคัญและยิ่งมีผลในเชิงปูอนกลับต่อกระบวนการจัดการความรู้ทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งท้ัง 6 ขั้นตอน แสดงได้ 
ดังภาพกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management process) ได้ดังนี้ (ดูภาพ 1) 
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ภาพ 1 กระบวนการจัดการความรู้  
ท่ีมา. จาก สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2548) 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมมาศ ตาปัญญา (2540) ได้แปลและพัฒนา
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชุดย่อฉบับภาษาไทย จากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต ชุดย่อขององค์การอนามัยโลก
ฉบับภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ (WHOQOL-BREF-THAI, 1997) 

1. ด้านสุขภาพกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผล
ต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะ
จัดการกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้
เร่ืองการนอนหลับและการพักผ่อน ซึ่งการรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การรับรู้ถึงความสามารถในการทํางาน การรับรู้ว่า  
ตนไม่ต้องพึ่งพายาต่าง ๆ เป็นต้น  
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2. ด้านจิตใจ (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ และการตัดสินใจ 
และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เป็นต้น  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (social relationships) คือการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ ว่าตนได้
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมถึงการรับรู้ในอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย มีความมั่นคงในชีวิต มีท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีเอื้อต่อสุขภาพ การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคม
สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน การบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนเอง 
มีโอกาสท่ีจะได้รับข่าวสารหรอืฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรม
ในเวลาว่าง เป็นต้น  

กรมกิจการผู้สูงอายุ (2561) ได้อธิบายแผนยุทธ์ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไว้อย่างน่าสนใจ
ว่า ด้วยรัฐบาลได้มีแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย โดยกําหนดกรอบการปฏิรูปภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยกําหนดแนวทางและพัฒนามาตรการ กลไก โดยเน้น
ดําเนินการในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคม
แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 และ
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์
หลักในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในช่วง พ.ศ. 2545-2564 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี 
27 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยแผนดังกล่าวได้ให้ความสําคัญต่อ “วงจรชีวิต” และความสําคัญของ
ทุกคนในสังคมท่ีมีความเกี่ยวพันกับผู้สูงอายุ สรุปประเด็นสําคัญสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
คือ (1) มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิต (2) ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ปลอดภัย (3) มีหลักประกัน ท่ีมั่นคงได้รับสวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม (4) อยู่อย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้ รวมถึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้ เพื่อวัยสูงอายุ (2) มาตรการการ
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ให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) มาตรการการปลุกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนัก
ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ 
ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพปูองกันการเจ็บปุวยและดูแลตนเองเบื้องต้น (2) มาตรการส่งเสริม
การรวมกลุม่และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ (3) มาตรการส่งเสริมด้านการทํางานและ
การหารายได้ของผู้สูงอายุ (4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (5) มาตรการส่งเสริมสนับสนุน
สื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึง
ข่าวสารและสื่อ และ (6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ (2) มาตรการหลักประกันด้านสุขภาพ (3) มาตรการ
ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ (4) มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการ
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ (2) มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ 
ได้แก่ (1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุสําหรับการ
กําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ (2) มาตรการ
ดําเนินการ ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และ (3) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่สําคัญด้านผู้สูงอายุท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

กระบวนการการจัดการความรู้ ส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังสิ้น 9 อําเภอ โดยกําหนดกลุ่มอย่างจากสูตรไม่ทราบ 
จํานวนประชากร (Cochran, 1953) ท่ีความระดับเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทําให้ได้จํานวนตัวอย่างรวม
ท้ังสิ้น 400 คน ซึ่งสูงกว่าจํานวนขั้นต่ําของกลุ่มตัวอย่างท่ี 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจ
รายการ (checklist) ส่วนท่ี 2 ข้อมูลกระบวนการการจัดการความรู้และศักยภาพของผู้สูงอายุ  
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท 
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(Likert, 1970) จากนั้นทําการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) 
โดยแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจํานวนครัวเรือนภาคการเกษตรในแต่ละอําเภอ และ
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด 
โดยข้อมูลท้ังหมดนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา 
ใช้สําหรับข้อมูลท่ัวไปและตัวแปรตามกรอบแนวความคิดการวิจัยในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้สําหรับการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้วยสถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 60-69 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่า 30 ปีขึ้นไป (ดูตาราง 1) 

 

ตาราง 1  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        (n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 219 54.75 
 หญิง 181 45.25 
อายุ 60-69 ปี 259 64.75 
 70-79 ปี 128 32.00 
 80 ปีขึ้นไป 13 3.25 
ประสบการณ์การเป็น ต่ํากว่า 10 ปี 41 10.25 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 10-19 ปี 40 10.00 
 20-29 ปี 42 10.50 
 30 ปีขึ้นไป 277 69.25 
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ตาราง 2  
กระบวนการการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

กระบวนการการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

 ̅ SD แปลความหมาย 
ด้านการบ่งชี้ความรู้ 4.43 0.59 มากท่ีสุด 
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 4.49 0.51 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4.17 0.55 มาก 
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4.33 0.55 มากท่ีสุด 
ด้านการเข้าถึงความรู้ 4.60 0.42 มากท่ีสุด 
ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 4.49 0.50 มากท่ีสุด 
ด้านการเรียนรู้ 4.62 0.41 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.44 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 2 พบว่า ภาพรวมของกระบวนการการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กระบวนการจัดการความรู้

ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.62) รองลงมาด้านการเข้าถึงความรู้ ( ̅ = 4.60) ด้านการ

สร้างและแสวงหาความรู้เท่ากับด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ( ̅ = 4.49) ด้านการบ่งชี้

ความรู้ ( ̅ = 4.43) ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ( ̅ = 4.33) และด้านการจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ ( ̅ = 4.17) ตามลําดับ 
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ตาราง 3  
ศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
ความคิดเห็น 

 ̅ SD แปลความหมาย 
ด้านกลุ่มความรู้และภูมิปัญญา 4.63 0.32 มากท่ีสุด 
ด้านกลุ่มทักษะทางการเกษตรและการตลาด 4.35 0.39 มากท่ีสุด 
ด้านกลุ่มพฤติกรรมทางด้านสุขภาพและสังคม 4.90 0.23 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.23 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบว่า ภาพรวมของศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ด้านกลุ่ม

พฤติกรรมทางด้านสุขภาพและสังคม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.90) รองลงมาด้านกลุ่มความรู้และ

ภูมิปัญญา ( ̅ = 4.63) และด้านกลุ่มทักษะทางการเกษตรและการตลาด ( ̅ = 4.35) 
 

ตาราง 4  
การวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการจัดการความรู้ท่ีส่งผลตอ่ศักยภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

กระบวนการการจัดการความรู้ 

ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (β) 
Std. Error 

(SE) 

ค่าคงท่ี 3.241 .114 28.502 .000* 
ด้านการบ่งชี้ความรู้ .057 .039 1.445 .149* 
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ –.320 .034 –9.318 .000* 
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ .554 .067 8.236 .000* 
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ –.420 .039 –10.777 .000* 
ด้านการเข้าถึงความรู้ –.054 .038 –1.407 .160* 
ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ –.075 .042 –1.780 .076* 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กระบวนการการจัดการความรู้ 

ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

t Sig. 
สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (β) 
Std. Error 

(SE) 

ด้านการเรียนรู้ .576 .039 14.675 .000* 
R = .787   
R Squared = .620   
*p-value    0.05   
 

จากตาราง 4 การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อศักยภาพของผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าว มีค่า
สัมประสิทธิ์ของศักยภาพผู้สูงอายุ (R Square) เท่ากับ .620 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการความรู้โดยรวม ร้อยละ 62.00 และ
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
แล้วคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Forward Estimation โดยการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์
สูงเข้าสมการก่อน ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ท่ีมีค่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (significance) น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 โดยเรียงลําดับค่าน้ําหนักของอิทธิพลท่ีมีผลต่อ

ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ (β = .576) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(β = .554) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (β = –.320) และ ด้านการประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ (β = –.420) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

ศักยภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว = ค่าคงท่ี (a) + β1 ด้านการสร้างและแสวงหา

ความรู้+ β2 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ + β3 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ + β4 
ด้านการเรียนรู้ = 3.241 – .320 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ + .554 ด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ –.420 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ + .576 ด้านการเรียนรู้ 
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ดังนั้น สรุปได้ว่า ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้าน
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของผู้ สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

 
จากการศึกษาการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กระบวนการการจัดการความรู้ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมกระบวนการการจัดการ
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราวดี ศรีบุญเรือง (2559) กล่าวว่า 
การจัดการความรู้ของเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดการความรู้โดยการ
รวบรวมความรู้ท่ีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารให้แสดงออกมาซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า
เป็นการสร้างและแสวงหาความรู้ อีกท้ังสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทิรา มุงเมือง และบุญสม 
วราเอกศิริ (2560) กล่าวว่า การจัดการความรู้ส่งผลต่อความสําเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

กระบวนการจัดการความรู้ส่งผลต่อศักยภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์, สุขกมล รัตนสุภา, 
ชํานาญ ขวัญสกุล และประเสริฐ กองสง (2562) กล่าวว่า การใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารขยายผลของการทํานาข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทําให้มองเห็นศักยภาพ
ของเกษตรกรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นวิทยากร และเป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ทํานาข้าวอินทรีย์ได้ และสามารถทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ทํานาข้าวอินทรีย์ได้เพิ่ม
มากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทิรา มุงเมือง และบุญสม วราเอกศิริ (2560) กล่าวว่า 
การจัดการความรู้ส่งผลต่อความสําเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และสอดคล้องกับ 
นันทรัตน์ เจริญกุล (2553) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องท่ีสําคัญท่ีช่วยพัฒนาบุคลากรทาง 
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทั้งท่ีมีอยู่ในปัจเจกบุคคล องค์กรและชุมชน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ชมพู เนินหาด, สุชาดา นิ้มวัฒนากุล 
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และปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์ (2561) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ของความรู้ และเป็นกระบวนการสําคัญท่ีส่งผลให้องค์กรมีสมรรถนะสูง ดังนั้น การจัดการความรู้ 
จึงนับเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองค์กร และบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อความ 
สําเร็จขององค์กร  

จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางสําหรับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก ควรมีการกําหนดผู้สูงอายุท่ีมีเชี่ยวชาญ 
ในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ความรู้ทักษะด้านการเกษตร และองค์ความรู้
ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงการสํารวจความต้องการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจําเป็น 
ในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังนี้ อาจจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ
นําองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด รวมถึงจะต้องมีการปรับปรุงองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ท้ังในและนอกชุมชน เพื่อให้องค์ความรู้มีความทันสมัยตรงกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และติดตาม
ให้ผู้สูงอายุในชุมชนนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากนั้นนําผลการพัฒนา
ท่ีได้ไปปรับปรุงองค์ความรู้อีกครั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปราโมทย์ เหลาลาภะ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, ภัทรพล มหาขันธ์ และ
เฉลิมพล เยื้องกลาง (2556) พบว่า แนวทางการจัดการความรู้คือ เกษตรกรควรกําหนดความต้องการ
ความรู้ ส่งเสริมให้มีท้ังแหล่งภูมิปัญญาพื้นบ้านและแหล่งความรู้สมัยใหม่ จัดเก็บความรู้โดยการ
ถอดบทเรียน และจัดทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรมีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบการจัดเก็บและมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่โดยการทดลอง
ด้วยตนเอง กลุ่มและเครือข่าย การประเมินความรู้เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ ระหว่าง
การใช้ความรู้ และหลังการใช้ความรู้ อีกท้ัง ควรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานความรู้สมัยใหม่
และสร้างข้อสรุป รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และระดับเครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ 
ท้ังนี้ ยังสอดคล้องกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ (2563) ระบุว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์ มีผู้สูงวัยท่ีมีภูมิปัญญาหลากหลายสาขามีทักษะและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการเก็บรวบรวมและพัฒนาภูมิปัญญาของผู้สูงวัย โดยการนําเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เริ่มจากการสํารวจองค์ความรู้ท่ีผู้สูงวัยแต่ละท่านมีอยู่ ในตนเอง 
ผ่านการทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อนํามาจัดหมวดหมู่ ทดลองให้ผู้สูงวัยได้ถ่ายทอด
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ภูมิปัญญาของตนเองผ่านการรวมกลุ่ม จัดทําชุดความรู้ของแต่ละภูมิปัญญาในรูปแบบสื่อต่าง ๆ 
และเผยแพร่ความรู้ผ่านทางองค์กร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับให้บุคคลภายนอก โดยการบอกเล่า 
สาธิต และปฏิบัติจริง การให้ผู้สูงวัยได้ทํากิจกรรมท่ีตนเองชอบและถนัด ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ท้ังในและนอกชุมชน โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ อีกท้ังวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จะต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรนําผลการวิจัยท่ีได้ นําเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกร - 
ผู้ปลูกข้าวให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
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ภาคผนวก 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การวิจัยเพื่อความย่ังยืน” 

เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
(E-conference) 

  
๑. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๒. สภาพโครงการ:           โครงการเดิม  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
๓. แผนงาน:             วิชาการและงานวิจัย     งาน :  วิชาการและงานวิจัย    
๔. กิจกรรม :              กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

                 กิจกรรมบูรณาการ    กิจกรรม (โครงการจงัหวัด)   

๕. หลักการและเหตุผล 

ในการเตรียมความพร้อมในด้านบริหารธุรกิจ จ าเป็นต้องยอมรับการเปล่ียนแปลงเสมอ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน  (Disruption) การปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  การเตรียมความพร้อมเพื่ อการ
เปล่ียนแปลงจากพลวัตโลกาภิวัตน์ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การรองรับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย การปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์มากขึ้น ดังนั้น 

   ๑. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (เจ้าภาพหลัก) 

   ๒. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา   

   ๓. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

   ๔. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   ๕. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ๖. วิทยาลัยดุสิตธานี  

7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 

 

 

 

 

 



  จึงร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  ครั้งท่ี ๔ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ “๕ ทศวรรษ ม.รามค าแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เวทีเสนอผลงานบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจในระดับดุษฎีนิพ นธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลท่ัวไป  ได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นกา รถ่ายทอดความรู้             
และเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งอันจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป 

 
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ: 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ :  ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้และ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ สังคม
และเศรษฐกิจ) 

เป้าประสงค์ :  ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้และ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ 
สังคมและเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ :   ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๗.๑ เพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และเสริมสร้างบรรยากาศเครือข่ายด้านการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

 ๗.๒ เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา 
 

๘. วันและเวลาด าเนินโครงการ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙. สถานท่ีในการด าเนินการ 
 ออนไลน์ (E-conference) โดยใช้ห้องในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ช้ันเป็นสถานท่ี
ด าเนินการ 
 

๑o. รูปแบบการด าเนินโครงการ 
 ๑0.1 การบรรยายพิเศษ  
 10.2 การน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งในรูปของการน าเสนอปากเปล่า  
(Oral Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ 
 10.3 การตีบทความฉบับเต็มและ/หรือฉบับย่อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
       
ประเด็นและหัวข้อย่อย 
 ๑. การจัดการ (Management) 
 ๒. การเงินและการบัญชี (Finance and Accounting) 
 ๓. การจัดการการตลาด (Marketing Management) 
 ๔. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์(Human Management) 
 ๕. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 
 ๖. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 
 ๗. การจัดการการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ (Tourism and Hospitality Management) 
 ๘. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 ๙. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้านสังคมศาสตร ์
 

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 11.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน ๑ คน 
 11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ประมาณ ๒๐๐ คน 
 

      ประกอบด้วย 
  ผู้บริหาร คณาจารย ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ี             6๐    คน 
          ผู้น าเสนอผลงาน         . 5๐    คน 
    ผู้ร่วมเข้าฟังการเสนอผลงาน       90    คน 

รวม           200   คน 
  
๑2.การติดตามและประเมินผล:  
 ๑๒.1 ประเมินผลจากการประชุมความส าเร็จของงาน 
 1๒.๒ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมน าเสนอบทความเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

๑4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

ผลผลิต 

1. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา
และบุคคลท่ัวไป ได้ผ่านการน าเสนอผลงาน 

 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้ แสดงความคิดเห็นในผลงานวิชาการที่
น าเสนอ ซ่ึงสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในด้านต่างๆได ้

 

-จ านวนคณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ นักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป ท่ีผ่านการ
น าเสนอผลงาน 

- ค่าเฉล่ียความคดิเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 

50 คน 

 

  

ระดับดี
(3.51) 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

ผลลัพธ์ 

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไป ได้น าเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
(Proceeding) ท่ีเป็น Thumb drive ซ่ึงผลงานดังกล่าว 
ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงวุฒิตามมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

- ผลงานวิชาการ/งานวิจัย
ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

 

50 คน 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

15. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

      1๕.1 ท าให้คณาจารย ์นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปได้รับความรู้จากการน าเสนอ 
ผลงานซ่ึงมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้น าเสนอผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิ 
      1๕.2 ท าให้สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในวิชาการให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
      1๕.3 ได้สร้างความร่วมมือระดับอุดมศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
















	d5cc7460a333dc8678dc23ff0ceb976661e781e43a8a1d2e1a1c3663badaa2b1.pdf
	fd2c4d606bbc6366c5c17d3cbfb90034c435cd9a01d446fc406e8d976614e2e0.pdf
	d5cc7460a333dc8678dc23ff0ceb976661e781e43a8a1d2e1a1c3663badaa2b1.pdf

