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ความพงึพอใจในการใช้บัตรสมาร์ทเพร์ิสใน 7-Eleven ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล  

The satisfaction on using Smart Purse card in 7-Eleven   

Of consumer in Bangkok and metropolitan 

พฤศจิภรณ์ อุดมทรัพย์1 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส

ใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ี

ใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์โดยหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ  f-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา จาํนวน 400 คน   ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 – 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ีย 15,001 – 25,000 บาท ลักษณะพฤติกรรมการใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สใน 7–Eleven ผลการศึกษา พบว่า             กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ 7–Eleven บ่อยท่ีสุด คือ

สัปดาห์ละ 3 - 5 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีเขา้ไปซ้ือของมากท่ีสุดคือ เวลา 12.00 – 18.00 น. สินคา้ส่วนใหญ่ท่ี

มกัเลือกซ้ือ คือ ประเภทอาหาร และจะเติมเงินลงในบตัร จาํนวน 100 บาท แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้

คะแนนสะสมในบตัรแลกสินคา้พรีเม่ียม เหตุผลในการตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven 

ผลการศึกษา พบว่า เหตุผลท่ีตดัสินใจใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส ในการชาํระสินคา้และบริการ 

เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว  ส่วนใหญ่คิดวา่มีความคุม้ค่าในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส และสินคา้พ

รีเม่ียมมีส่วนทาํให้ใชบ้ตัร กลุ่มตวัอยา่งชอบการจดัโปรโมชัน่ของ 7–Eleven ลกัษณะความพึงพอใจ

ในการใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7–Eleven ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บตัรสมาร์ท

เพิร์สใน 7–Eleven โดยรวมอยู ่ในระดบัพึงพอใจ  

 

คําสําคัญ : บตัรสมาร์ทเพิร์ส, โปรโมชัน่ 

 

 
1นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (TWIN) รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

The ofjective of this research was to study the satisfaction on using Smart Purse card in in 

7-Eleven Of consumer in Bangkok and metropolitan. Samples were composed of 400 people who 

used Smart Purse card in 7-Eleven Of consumer in Bangkok and metropolitan. Questionnaires were 

used to collect data and analyzed by frequency, percentage, average score, standara deviation, 

minimum and maximum by using One Way ANOVA to calculate the t-test and f-test significant at 

0.05 level. 

The findings indicated the following: General data the samples of 400 people. Majority of 

samples were female, aged 18-25 years old, single and a bachelor’s degree, jop occupation is 

working private company, average income 15,001-25,000 bath. Behavior using Smart Purse card in 

7-Eleven showed that the samples of the 7-Eleven most often 3-5 times a week. Most of the time, 

12:00 to 18:00 hrs. Most products are purchased; cuisine and to add money to the card 100 baht, 

but the most have never used a premium redeem points card. The reason for the decision used Smart 

Purse card in 7-Eleven finding that the reasons to use a Smart Purse card to pay for goods and 

services. It is easy that the most think it is worthwhile to use a a Smart Purse card and contributed 

to its premium cards. The samples like the promotion of 7-Eleven. The satisfaction on using Smart 

Purse card in in 7-Eleven the result of the study was as follow the satisfaction on using Smart Purse 

card in in     7-Eleven in the level of satisfaction totally 

KEYWORDS: Smart Purse, Promotion 
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1. บทนํา 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนักาํลงัมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดกิจกรรม 

ดา้นต่างๆ ในการคา้ขาย การประกอบธุรกิจ ตลอดจนธุรกรรมทางดา้นการเงินใหม่ๆเกิดข้ึนมีผลทาํ

ให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนไป และปัจจยัต่างๆท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน คือ ตอ้งการ  

ความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา เป็นตน้ ดงันั้น เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน รูปแบบสินคา้และ

บริการควรมีการพฒันาเปล่ียนแปลงตาม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงมี ผู ้

ประกอบธุรกิจในการให้บริการทางด้านการชาํระเงิน นาํเสนอรูปแบบการชาํระเงินโดยใช้บตัร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่า   เงินบรรจุอยู ่มาใชช้าํระค่าสินคา้และบริการแทนการ ใชเ้งินสด ซ่ึงบตัรนั้น   

ก็คือ บตัรสมาร์ทเพิร์ส เป็นบตัรสมาชิกเงินสดอจัฉริยะท่ีไดแ้ตม้ จากการซ้ือสินคา้       ในร้าน ทั้งน้ี

เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายในการชาํระสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ท่ีคุม้ค่ามากมายท่ี

ใหเ้ฉพาะ สมาชิกเท่านั้น ออกโดยบริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด  

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์จาก

กระทรวงการคลงัและอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย      พร้อมกบัได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ค(6) โดยกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และไดด้าํเนินกิจการบตัรเงินสด ภายใตช่ื้อทางการคา้ “บตัร

สมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse)” มาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาทโดยในปัจจุบนั

บริษทัไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั  มีพนัธมิตรผูร่้วมออกบตัร มากกว่า 100 องค์กร ในอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลาย  ซ่ึงไดผ้ลิตบตัรออกมามากกวา่ 200 รูปแบบ ทั้งน้ีปัจจุบนัไดก้ระจายอยูใ่นมือผูบ้ริโภค

มากกวา่ 6,400,000 ใบ และจากการดาํเนินธุรกิจการออกบตัรบริษทัไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั มีจุดรับ

บตัรสมาร์ทเพิร์ส มากถึง 23,000 จุด ทัว่ประเทศ โดยมียอดการใชจ่้ายผา่นบตัร สมาร์ทเพิร์สมากกวา่ 

18,000 ลา้นบาทต่อปี บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง กลุ่มสถาบนัการเงิน

ชั้นนาํของประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัเอกชนชั้นนาํ ไดแ้ก่ บริษทั ซีพี ออลล์ 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) และ      

บริษทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจดา้นคา้ปลีก ประเภทร้านสะดวกซ้ือ

ท่ีเปิดให้บริการคนไทย มากกวา่ 20 ปี เสมือนเพื่อนท่ีรู้ใจ และเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทย ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา 7-Eleven มีความตั้งใจท่ีจะคดัสรร และนาํส่ิงดีๆ มาสู่คนไทยจึงทาํให้ 7-Eleven 

มีการวางกลยุทธ์การตลาดดา้นต่างๆ เพื่อสร้าง ความแตกต่าง และสร้างความดึงดูดลูกคา้ให้เขา้ร้าน 

ไม่วา่จะเป็นการหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆมาขายขายสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย มีการจดัรายการส่งเสริม
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การขายต่างๆ มีการให้บริการท่ีดี มีความพร้อมของสินคา้เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง

เพียงพอ และเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงใจ รวดเร็ว และสะดวกยิง่ข้ึน  

7-Eleven จึงนาํเอานวตักรรมใหม่ ท่ีจะเปล่ียนความยุง่ยากใหง่้ายข้ึน ในการจบัจ่ายซ้ือของ และชาํระ

ค่าบริการต่างๆ ผา่นบตัรสมาร์ทเพร์ิสเพียงใบเดียว แต่จากการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเพื่อชาํระค่าสินคา้

และบริการของลูกคา้ท่ี 7-Eleven ยงัพบวา่  มีการใชป้ริมาณนอ้ยเม่ือเทียบกบัการใชเ้งินสด         

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ขา้พเจา้จึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ    ใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึงผล

การศึกษาท่ีได ้สามารถนาํมาใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัของผูใ้ห้บริการบตัรสมาร์ท

เพิร์ส 7-Eleven ได ้และเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อนาํไปศึกษาเพิ่มเติมสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะดาํเนินธุรกิจ

ดา้นบตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจใน

การใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตร

สมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สของ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล        จาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส ของ 7-

Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ

ปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ 
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สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางสมรส  ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สท่ีประกอบดว้ย จาํนวนคร้ังในการเขา้

ใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการซ้ือ ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ การเติมเงินในแต่ละคร้ัง และการแลกสินคา้พ

รีเม่ียม ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัร   สมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นเหตุผลท่ีประกอบดว้ย เหตุผลท่ีเลือกใช ้ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ สินคา้  พรีเม่ียมมี

ส่วนทาํให้ใชบ้ตัร ความชอบในโปรโมชัน่ และความเหมาะสมของโปรโมชัน่ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ

และปริมณฑลต่างกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

สมหมาย เปียถนอม (2551) อา้งถึงใน Michael Beer (1965) ให้ความหมายของ ความพึง

พอใจไวว้่า เป็นทศันคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 1) V มาจากคาํว่า Valance หมายถึง ความพึง

พอใจ 2) I มาจากคาํวา่ Instrumentality หมายถึง ส่ือเคร่ืองมือวธีิทางนาํไปสู่ความพึงพอใจ และ 3) E 

มาจากคาํวา่ Expectancy หมายถึงความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้นๆ ซ่ึงบุคคลมีความตอ้งการและมี

ความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอย่าง ดงันั้น จึงตอ้งกระทาํดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ตามท่ีตั้งความหวงัหรือคาดหวงั

เอาไวบุ้คคลนั้นก็จะไดรั้บความพึงพอใจ และในขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ         

ซ่ึงอาจจะแสดงในรูปสมการได ้ดงัน้ี แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ ซ่ึงหมายถึง 

แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ต่อการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ต่อการประเมินผลงานของ

องคก์รท่ีเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูข่องตน หรือแรงจูงใจ ท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

องคก์รใดจะเป็นผลท่ีเกิดจากทศนัคติองคก์ร หรือการทาํงานขององคก์รนั้น รวมกบัความคาดหวงัท่ี

เขาคาดหมายไว ้ถ้ามีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบสนองทั้ ง

รูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามท่ีคาดหมายไวแ้รงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูงแต่

ในทางกลับกัน  ถ้ามีทศันคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้

แรงจูงใจ    ท่ีจะมีความรู้สึกพอใจก็จะตํ่าไปดว้ย 
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สรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อบุคลากร ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับ            

การตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการ

ของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกไม่พึงพอใจข้ึน 

 

แนวคิดด้านทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรับการซ้ือ 

การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินค้าและบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะทาํให้ความ

ตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk.1991, น.5 อา้งอิงใน 

ศุภร เสรีรัตน์.2550, น.5) 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory)เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความ

ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Buyer’s 

BlackBox) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ         (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้

อยู่ท่ีมีส่ิงมากระตุน้ทาํให้เกิดความตอ้งการก่อน แล้วทาํให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase 

Decision)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายค า, 2552 หนา้ 8) 

 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven     ในเขต

กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ผูว้ิจยัใช้แบบวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลทางด้านสถิติโดยออก

แบบสอบถามและตั้งสมมติฐานในการทาํวจิยั 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สในในเขตกรุงเทพมหานครฯ

และปริมณฑล  

ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง ใ นก า รวิ จัย ค ร้ัง น้ี  คื อ  ตัวแท นผู ้ท่ี ใ ช้บัตรส ม า ร์ ท เพิ ร์ส ใ นใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ทาํการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยออกแบบสอบถาม ซ่ึงได้คน้ควา้และ

ดดัแปลงจากแนวคิดงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของผูท่ี้ไดท้าํการวิจยัมาแลว้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามจาํนวน 4 ตอน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพทางสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ี

มีคาํถามแบบปลายปิด  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ไดแ้ก่ ปกติ

ท่านเขา้ 7-Eleven บ่อยแค่ไหน ช่วงเวลาใดท่ีท่านไปซ้ือของใน 7-Eleven สินคา้ท่ีท่านมกัเลือกซ้ือ

เม่ือเขา้ไปใน 7-Eleven ส่วนใหญ่ท่านเติมเงินลงในบตัรสมาร์ทเพิร์สคร้ังละประมาณเท่าใด ท่านเคย

ใชค้ะแนนสะสมในบตัรสมาร์ทเพิร์สแลกสินคา้  พรีเม่ียมจาํนวนก่ีคร้ัง เป็นแบบสอบถามท่ีมีคาํถาม

แบบปลายปิด  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัเหตุผลในการตดัสินใจใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven 

ไดแ้ก่ เหตุผลใดท่ีท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระ      ค่าสินคา้และบริการท่ี 7-

Eleven ท่านคิดวา่การท่ีท่านซ้ือบตัรสมาร์ทเพิร์สนั้นมีความคุม้ค่าหรือไม่ ท่านคิดวา่สินคา้พรีเม่ียมมี

ส่วนทาํให้ท่านใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใช่หรือไม่ ท่านชอบการจดัโปรโมชัน่ของบตัรสมาร์ทเพิร์สใช่

หรือไม่ ท่านคิดวา่การจดัโปรโมชัน่ของบตัรสมาร์ทเพิร์สท่ีมีอยูเ่หมาะสมหรือไม่ เป็นแบบสอบถาม

ท่ีมีคาํถามแบบปลายปิด  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส ใน 7-Eleven 

ไดแ้ก่ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และไดรั้บของสมนาคุณ ความสะดวกในการเปิดใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์ส วงเงินท่ีใชเ้ติมลงในบตัรสมาร์ทเพิร์สขั้นตํ่า      50 บาท ความรวดเร็วและความถูกตอ้ง

ของการให้บริการดว้ยบตัรสมาร์ทเพิร์ส ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้โดยใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส การใช้

คะแนนสะสมในบตัรสมาร์ทเพิร์สแทนเงินสด จาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายมีความเหมาะสมกบัแตม้ท่ีไดรั้บ 

จาํนวนคะแนนสะสมท่ีใชแ้ลกของพรีเม่ียม  สินคา้พรีเม่ียมท่ีมีการจดัรายการให้แลก ความสะดวก

ในการแลกของ พรีเม่ียม โดยเป็นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบัของ

ลิเคิร�ซ์ (Likert Scale)  
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วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการวิจยัภาคสนาม (Field Research) ดว้ยการ

ใช้แบบ Questionnaires ซ่ึงผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว ไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ี

กําหนด โดยผู ้วิจ ัยได้ช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบ

แบบสอบถามก่อนใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม จากนั้นรอเก็บแบบสอบถามทนัที 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้สถิติ ONE WAY ANOVA โดยใช้ t-Test, f-Test    เพื่อวดั

ความแตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใชก้ารคาํนวณและการวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม Excel โดยท่ีสถิติ

นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูลซ่ึงได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความแปรปรวน 

(Variance) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปร (Correlation Coefficient)  

2 สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ผลการวจัิย 

ผลการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7 – Eleven  ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีอายุ 18–25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 สถานภาพโสด คิด

เป็นร้อยละ 73.75 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.75 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 45.50 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 39.25  

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาทางด้านพฤติกรรมจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า  กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเขา้ 7–Eleven บ่อยท่ีสุด คือสัปดาห์ละ 3-5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.75 ช่วงเวลาท่ีเขา้ไปซ้ือ

ของใน 7–Eleven มากท่ีสุดคือ เวลา 12.00 – 18.00 น. คิดเป็น ร้อยละ 35.50 สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีมกั

เลือกซ้ือ คือ ประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 50.50 และส่วนใหญ่จะเติมเงินลงในบตัร จาํนวน 100 

บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 แต่ส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้คะแนนสะสมในบตัรแลกสินคา้พรีเม่ียมคิดเป็น

ร้อยละ 56.25 
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาทางดา้นเหตุผลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน พบวา่ เหตุผลส่วน

ใหญ่ท่ีตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระสินคา้และบริการ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว คิด

เป็นร้อยละ 35.00 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สมีความคุม้ค่า คิดเป็นร้อยละ 

92.50 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่สินคา้  พรีเม่ียมมีส่วนทาํให้ใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส คิดเป็นร้อยละ 

45.00 ความชอบต่อการจดัโปรโมชัน่ของ 7–Eleven คิดเป็นร้อยะละ 48.50 และไม่มีความคิดเห็นกบั

โปรโมชัน่ท่ีมีอยู ่คิดเป็นร้อยละ 47.00  

 

5. อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สใน 7 – Eleven ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล มีประเด็นสาํคญัสามารถอภิปราย   ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์: สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7 – Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึง

มีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

สถานภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พิทยุตม์ สงค์มาลยั (2552) ได้ศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรสมาร์ทเพิ ร์ส  ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

การศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนานนัต ์ปัญจาภากุล (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรม

การใช้บริการร้านเซเว่น – อีเลฟเว่น (7 Eleven) ในเขตบางกอกน้อย พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พงศป์ณต มงัฆะรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านสะดวกซ้ือในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนและนกัศึกษา 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค: 

การเขา้ใชบ้ริการ การเติมเงิน และการแลกสินคา้ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7 – Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึง

มีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

การเข้าใช้บริการ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฐานิตา ฟักนาก (2556) ไดศึ้กษาพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่- อีเลฟเวน่ ในเขตพื้นท่ีอาํเภอหนองบวั 

จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านสะดวกซ้ือ เวลา 16.00 – 18.00 น 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ที่ 6 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 

10 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

การเติมเงิน สอดคล้องกับผลการวิจยัของ วนัทนา รัตนาคาร (2548) ได้ศึกษา     การ

วเิคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภค นิยมซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมและอาหารมากท่ีสุด โดยจาํนวนเงินท่ีซ้ือต่อ

คร้ังคือ 50 – 100 บาท 

การแลกสินค้า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อกนิษฐ์  เลิศสิริศรีสกุล(2555) ได้ศึกษา 

ทศันคติและความพึงพอใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเว่นเพื่อแลกสินคา้พรีเม่ียมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยเฉล่ียประมาณ 3 

คร้ัง โดยเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายสูงสุด 7 คร้ัง และเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายตํ่าสุด 1 

คร้ัง 

3. ปัจจยัด้านเหตุผลท่ีแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านเหตุผล: เหตุผลท่ีใช้บตัร 

ความคุม้ค่าในการใช้บตัร สินคา้พรีเม่ียมมีส่วนทาํให้ใช้บตัร ความชอบในโปรโมชัน่ และความ

เหมาะสมของโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สใน 7 – 

Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

เหตุผลที่ใช้บัตร สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พิทยุตม์ สงค์มาลยั (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส        ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนประสมการด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สอยูในระดบัมาก โดยพบวา่     การใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สก่อให้เกิดความ

สะดวกเพราะทาํให้ไม่ตอ้งใช้เงินสด และไม่ตอ้งรอรับเงินทอน โดยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ความคุ้มค่าในการใช้บัตร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิทยตุม ์สงคม์าลยั (2552) ไดศึ้กษา

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส  ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการดา้นราคา (Price)           มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าปัจจยับตัรมี ความคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีได้รับ โดยมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สอยูใ่นระดบัมาก 

สินค้าพรีเมี่ยมมีส่วนทําให้ใช้บัตร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิทยุตม ์สงคม์าลยั (2552) 

ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเว่น ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการดา้นการส่งเสริม   การขาย (Promotion) มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สอยูใ่นระดบัมาก  โดยพบวา่ของรางวลัท่ีสามารถนาํแตม้ไปแลกได้

มีหลากหลาย โดยมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สอยูใ่นระดบัมาก 
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ความชอบในโปรโมช่ัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุทธชัย วิทยนันท์ (2555)    ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ือง การเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองของการ

มีส่วนลดเม่ือใชบ้ตัรในการชาํระค่าสินคา้และบริการ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.69 

ความเหมาะสมของโปรโมช่ัน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ยุทธชยั วิทยนนัท์ (2555) ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ือง การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น    ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองขั้นตอน

ในการแลกของรางวลั โบนสัท่ีร่วมรายการมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.69 

4. การศึกษาระดบัความเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส

ใน 7 – Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ยทุธชยั วทิยนนัท ์(2555) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง    การเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การศึกษา

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ดา้นราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

บตัรสมาร์ทเพิร์ส เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีถึงแมจ้ะออกสู่ตลาดมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยงั

ไม่ไดรั้บผลตอบรับจากผูบ้ริโภคมากนกัเม่ือเทียบกบัการใชเ้งินสด เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

ทศันคติของคนไทย ยงัคิดว่า การท่ีมีเงินอยู่ในบตัรพลาสติกนั้นยงัไม่ไดรั้บความสะดวกเน่ืองจาก

ร้านคา้ท่ีรับบตัรนั้นมีไม่มาก ไม่สามารถใชบ้ตัรไดก้บัสาธารณูปโภคต่างๆ อีกมากมาย ดงันั้น บริษทั

ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับสินคา้ เช่น 

มีการร่วมกับผูอ้อกบัตรออกแบบลายบัตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและร่วมกันจัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ เพื่อเป็นการเพิ่มระดบัการยอมรับและโอกาสใน

การเพิ่มยอดขายของบริษทั เช่น การชกัชวนให้คนรู้จกัหรือเพื่อนใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส  โดยการจดั

โปรโมชัน่แนะนาํเพื่อนให้ใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สจะไดรั้บแตม้สะสมเพิ่ม หรือไดรั้บของสมนาคุณท่ี

น่าสนใจเพื่อเป็นการกระตุน้ให้มีผูใ้ชบ้ตัรเพิ่มมากยิ่งข้ึน และควรเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อทศันคติให้ดี

ต่อไป เช่น ประชาสัมพนัธ์ถึงความสะดวกรวดเร็ว การไดรั้บส่วนลด การไดรั้บแตม้สะสมจากการ

ใชบ้ตัร และเพิ่มร้านคา้ท่ีเป็นจุดรับบตัรใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ขอ้มูลของคาํถามบางขอ้ในแบบสอบถาม อาจจะยงัไม่สมบูรณ์หรือไม่ครอบคลุมตามท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการจะตอบ ทาํใหผ้ลสรุปของการวเิคราะห์อาจจะคลาดเคล่ือนได ้

2. ผู ้วิจ ัยควรให้เวลาในการทําแบบสอบถามกับผู ้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้มีความสนใจและตั้งใจจริงท่ีจะสละเวลาทาํให้ เพื่อท่ีจะได้ผลลัพธ์ของข้อมูล

ออกมาตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

3. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีเวลาจาํกดัในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ไดท้าํการศึกษาเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการ ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้เคยใชบ้ริการนั้นอาจจะเคยใชบ้ริการจากร้านมาเป็น

เวลานานมากแลว้ (ปัจจุบนัอาจจะไม่ไดใ้ช้บริการ) ในการการศึกษาคร้ังต่อไป อยากให้เก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจากทางหนา้ร้านโดยตรง ซ่ึงผูว้ิจยัคิดวา่ จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด และ

จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิผลมากกวา่กนั 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ. บัวหลวง ผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’INVESTMENT DECISION IN LTF OF 

BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. A CASE STUDY OF 

BANGKOKBANK IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

สุคนธ์ทิพย ์บุญรัตน์1 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ. 

บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมใน

การเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.

บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง 

ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีสนใจ และ ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูท่ี้มีหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นจาํนวน 400 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์โดยใช ้

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม

โดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การ

วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่า T test และ F test การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การศึกษาวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (1) เป็นเพศหญิง (2) มีอายุในช่วง 26-35 

ปี(3) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (4) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และ (5) รายไดต่้อเดือน  

25,001 – 35,000 บาท 

 

 

 
1 นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1 กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า   (1)  อายุ, ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่าง

กันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการ

เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ. บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน, ลกัษณะการลงทุน, ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั, ระยะเวลาไม่ใชเ้งินในการ

ลงทุน, ยอมรับผลขาดทุน ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง 

ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (3) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั 

มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

คําสําคัญ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว,  บลจ.บวัหลวง, ธนาคารกรุงเทพ, การลงทุน, การลดหยอ่นภาษี  

 

ABSTRACT 

 The research factors affecting customers’ investment decision in LTF of BBL Asset 

Management CO., LTD. A case study of in Bangkok metropolitan area. 

 1)  To study the demographic characteristics that affecting customers’ investment decision 

in LTF of BBL Asset Management CO., LTD. A case study of Bangkok bank in Bangkok 

metropolitan area are different. 

2)  To study the variant of behavior affecting customers’ investment decision in LTF of 

BBL Asset Management CO., LTD. A case study of Bangkok bank in Bangkok metropolitan area. 

3)  To study the Marketing Mix that affecting customers’ investment decision in LTF of 

BBL Asset Management CO., LTD. A case Bangkok bank study of Bangkok bank in Bangkok 

metropolitan area. 
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Regarding to this research, intended people who were selected and applied to this study are 

customers’ investment decision in LTF of BBL Asset Management CO., LTD. A case study of in 

Bangkok metropolitan area 400 Samples in total by using questionnaires as a tool for collecting 

their information and the data to be analyzed (1)  analysis of descriptive statistics to determine the 

frequency, percentage, mean, standard deviation and ( 2)  the inferential statistical analysis for 

hypothesis testing.  Research it was analyzed by the One-way ANOVA. 

The research found, that the most of the samples are (1) woman (2) aged about 26-35 years 

ranged ( 3)  graduated Bachelor’s degree ( 4)  working ass employee in private company and 

organization (5) 25,001-35,000 baht monthly income  

Results and outcome of the hypothesis, it found that (1)  Age, education and salary that 

differently are affecting customers’ investment decision in LTF of BBL Asset Management CO., 

LTD. A case study of Bangkok bank in Bangkok metropolitan area that was different a significant 

relationship at a level of 0.05.  (2) The variant of behavior affecting customers’ investment decision 

in LTF including propose, type of investment, the capital gain, time for not use money and accept 

of loss margin that differently are affecting customers’ investment decision in LTF of BBL Asset 

Management CO., LTD. A case study of Bangkok bank in Bangkok metropolitan area that was 

different a significant relationship at a level of 0.05. (3) Product, price and place of the marketing 

mix that differently are affecting customers’ investment decision in LTF of BBL Asset Management 

CO., LTD. A case study of Bangkok bank in Bangkok metropolitan area that was different a 

significant relationship at a level of 0.05. 

 

KEYWORDS: LTF, Bangkok bank, BBL Asset Management CO., LTD, Investment, Reduce Tax 
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บทนํา 

 หน้าท่ีของพลเมืองไทยท่ีดีอย่างหน่ึง เม่ือมีรายได้ นั่นคือการ “เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยเ์งินเดือนโดยทัว่ไปนั่น มีอตัราการเสียภาษีเร่ิมตน้ตั้งแต่ 5 % 

จนกระทัง่สูงสุดท่ี35 % เลยทีเดียว ซ่ึงมนุษยเ์งินเดือน เป็นรายไดพ้ึงประเมินซ่ึงอยูใ่นมาตราท่ี 40 (1)  

 ทั้งน้ีเม่ือมีรายไดแ้ละอยูใ่นเกณฑ์ตอ้งเสียภาษีในแต่ละปีแลว้ กรมสรรพกรเอง ก็มีช่องทาง

ในการลดหยอ่นภาษีมากมากหลายทาง ตั้งแต่ หกัค่าใชจ่้าย 40 % ของเงินเดือนทั้งหมดในปีนั้น แต่

ไม่เกิน 60,000บาท, หกัลดหยอ่นส่วนตวั 30,000 บาท รวม 90,000 บาท ซ่ึงทุกคนสามารถใช้สิทธ์ิ

ลดหยอ่นได ้และมีการลดหยอ่นอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงผูมี้รายไดก้็จะใชสิ้ทธ์ิไดแ้ตกต่างกนัไป เช่น เบ้ีย

ประกนัชีวิต, ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น, เงินบริจาค,ลดหยอ่นเท่ียวในประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีหากจะกล่าวถึง

การลงทุนท่ีสามารถลดหย่อนภาษีได้ และยงัสามารถให้ผลตอบแทนในการลงทุนได้อีกด้วยนั้น 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term equity find) หรือ LTF และ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือ 

Retirement mutual fund หรือ RMF สามารถตอบโจทยเ์หล่ามนุษยเ์งินเดือนท่ีตอ้งการลดหยอ่นภาษี

รวมทั้ง ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 กองทุน LTF เป็นกองทุนท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีตอ้งส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้นจด

ทะเบียนในตลาดทุน เพื่อช่วยให้ตลาดทุนของไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน และยงัช่วยสร้างวินยัการ

ออมของผูล้งทุนรายยอ่ยในระยะยาวมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย โดยมีเง่ือนไขสําคญัคือ ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุน

และถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ย 5ปี (ปฏิทิน) เพื่อให้เป็นการลงทุนระยะยาว เน่ืองจาก การ

ลงทุนในระยะยาวนั้น จะช่วยลดความเส่ียงและความผนัผวนของตลาดทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ผูล้งทุนท่ีต้องการลดหย่อนภาษีโดยการลงทุนใน LTF นั้น มีทางเลือกมากมาย โดยใน

ปัจจุบนัแถบจะทุกสถาบนัการเงิน มีกองทุน LTF ใหเ้ลือกลงทุนหลากหลายโดยมีนโยบายการลงทุน

ท่ีแตกต่างไป ส่ิงสําคญัในการเลือกลงทุน LTF นั้นคือ ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษารายละเอียดในหนังส้ีช้ี

ชวนอยา่งถ่ีถว้น และเขา้ใจถึงนโยบายการลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนอยา่งแทจ้ริง แต่โดยส่วนใหญ่

แลว้ กองทุน LTF นั้น ผูจ้ดัการกองทุนมกัจะเลือกลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี, มีการปันผลสมํ่าเสมอ แต่

อาจแตกต่างกันท่ีสัดส่วนการถือครองท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะทาํให้ผลตอบแทนของแต่ละ

กองทุนแตกต่างกนัออกไปดว้ย อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีผูล้งทุนใน LTF ไดรั้บสิทธ์ิอยา่งแน่นอน นัน่คือ

การลดหยอ่นภาษีนัน่เอง 

 สาํหรับวธีิการลงทุนในกองทุน LTF ปัจจุบนันั้น ค่อนขา้งสะดวกและรวดเร็วเป็นอยา่งมาก 

ผูล้งทุนสามารถไปเปิดบญัชีหน่วยลงทุนไดที้ธนาคารท่ีตนเองสนใจ และเปิดบญัชีเทรดออนไลน์ได้

ดว้ยตนเองหรือจะซ้ือผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได ้
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โดยแนวทางการลงทุนในกองทุน LTF นั้นก็มีหลายแนวทาง ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกัน

ออกไป เช่น 

 1) ซ้ือ LTF โดยใช้แนวคิด Dollar-cost averaging หรือ DCA นั้นคือ การลงทุนแบบเฉล่ีย

ตน้ทุน โดยผูล้งทุนจะกาํหนดการลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆกนั อาจลงทุนเป็นรายเดือนทุกวนัท่ี 30 

หลงัจากเงินเดือนออก โดยจะไม่สนใจวา่ ณ. วนัดงักล่าว ราคาหุ้น หรือมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) 

จะเป็นราคาเท่าไหร่ โดยการลงทุนแบบน้ีจะเป็นการตดัเอาอารมณ์และความรู้สึกออกไป ผูล้งทุนจะ

ลงทุนแบบอตัโนมติัไปเร่ือยๆ หากตลาดอยูใ่นช่วงขาลง ผูล้งทุนก็จะมีโอกาสขาดทุนนอ้ยกว่าท่ีจะ

ซ้ือทั้งหมดในคราวเดียว หรือหากตลาดอยู่ในช่วงขาข้ึน เราก็จะไดค้่าเฉล่ียของมูลค่าหน่วยลงทุน 

และในท่ีสุดหากก็มีแนวโนม้จะสามารถเอาชนะตลาดได ้

 2) ซ้ือ LTF ในช่วงใกลว้นัส้ินปีภาษี โดยวธีิการน้ีจะทาํใหผู้ล้งทุนใน LTF ไม่ตอ้งใชเ้วลาใน

การลงทุนมากนกั เน่ืองจากเง่ือนไขของกองทุน LTF หรือลงทุนและถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไวไ้ม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี (ปฏิทิน) กล่าวคือ ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท่ี 30 ธนัวาคม และ ขายหน่วย

ลงทุนในวนัท่ี 2 มกราคม ได ้นัน่หมายความว่า ถือหน่วยลงทุนไวเ้พียง 3 ปี 3 วนั การซ้ือ LTF ใน

ลกัษณะน้ี จะทาํให้ผูล้งทุนมีสภาพคล่องสูง แต่อาจจะตอ้งแบกรับความเส่ียงของความผนัผวนของ

ราคาหุ้น ณ. วนัดงักล่าว เน่ืองจาก ณ. วนัท่ีซ้ือ ราคาหุ้นอาจสูงเกินไป หรือ ณ. วนัท่ีขายช่วงตน้ปี 

อาจเป็นช่วงท่ีตลาดหุน้อยูใ่นช่วงขาลงก็เป็นได ้

 3) ซ้ือ LTF ในช่วงตลาดขาลงตามสภาวะของตลาดหุ้น วิธีการน้ี เป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงผู ้

ลงทุนใหค้วามสนใจ โดยผูล้งทุนจะติดตามสถานการณ์ของตลาดทุนในแต่ละวนัอยูเ่สมอๆ และหาก

วนัใดตลาดอยูใ่นช่วงขาลง โดย ดชันี SET INDEX  ปรับตวัลดลงมากหลาย % ผูล้งทุนก็จะซ้ือ LTF 

ในวนัดังกล่าวก่อนเวลาปิดทาํการ(เกณฑ์ส่วนใหญ่คือ 15.30 น.) เพื่อให้ได้ราคา NAV ณ. วนั

ดงักล่าว ซ่ึงมีแนวโนม้จะไดร้าคา NAV ท่ีตํ่ากวา่ปกติ 

จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุน LTF นั้นผูล้งทุนจะได้รับประโยชน์

มากมายทั้งในด้านภาษี และผลตอบแทนการลงทุน หากให้ความสนใจและหมัน่ศึกษาให้มากๆ 

เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม 

LTF ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั 

บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถนาํไปพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  และสามารถไปใชใ้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคและปรับปรุงแกไ้ข ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษา และนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้

 

สมมติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได ้แตกต่างกนั 

มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

2.  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย Product, Price, Place และPromotion ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

นิยามศัพท์ 

การลดหย่อนภาษี หมายถึง รายการต่างๆ ท่ีกฎหมายไดก้าํหนดให้หกัไดเ้พิ่มข้ึนหลงัจากได้

หกัค่าใชจ่้ายแลว้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีก่อนนาํเงินไดท่ี้เหลือซ่ึง เรียกวา่เงิน

ไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)   หมายถึง ลงทุนในหุ้นท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มินอ้ยกวา่อตัราร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย

อาจจะเนน้หนกัลงทุนในหุน้กลุ่ม SET50 หุน้ตามประเภทอุตสาหกรรม หรือไม่ก็ลงทุนในหุ้นตามท่ี

บริษทัดาํเนินการเห็นสมควรก็ได้ ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดหลกัการการลงทุนของแต่ละ LTF มีขอ้

แตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ๆ ไป ดงัน้ี 

  1. ถา้ลงทุนครบถว้นตามเง่ือนไขจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

  2. ไม่สามารถโอน จาํนาํ หรือวา่นาํหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัได ้

  3. เป็นกองทุนเปิด ซ่ึงจาํกดัใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

เง่ือนไขการลงทุนของ LTF สําหรับให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTFมี

เง่ือนไขวา่ ทนัทีท่ีผูล้งทุนซ้ือ LTF แลว้ จาํเป็นจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไว ้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลท่ีลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนถือไวจ้ะ

เป็นเหมือนตวัแสดงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในกองทรัพยสิ์นของโครงการกองทุนรวมนั้น นั่น 

หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีสถานะคล้าย ๆ กบัผูล้งทุนท่ีไปถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนและมี

สิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถออกเสียงเพื่อลงมติหรือดาํเนินการใด ๆ ของโครงการ

กองทุนรวมท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้บลจ.จะมีหน้าท่ีตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนในเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ 

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีหกัจากจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะได้รับเม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใด

ขณะหน่ึง หักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะทาํการคาํนวณ

มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนั เพื่อให้สะทอ้นถึงมูลค่าท่ี

เป็นจริงตามสภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป สําหรับกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นไม่มีการซ้ือขายเกิดข้ึนใน

วนัท่ีทาํการคาํนวณก็ใหใ้ชร้าคายติุธรรมหรือราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในการคาํนวณแทน 

 เง่ือนไขการลงทุน หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีนักลงทุนได้รับเม่ือร่วมลงทุนใน 

กองทุน LTF หรือเง่ือนไขการลงทุน ระยะเวลาการไถ่ถอน เป็นตน้ ซ่ึงถา้นกัลงทุนไม่ปฏิบติัตามจะ 

กระทบต่อผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนท่ีอาจจะไดรั้บ (ปัทมรัฐ ธรรมธิ, 2550) 

 การตัดสินใจในการลงทุน หมายถึง การกาํหนดทิศทางการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกท่ี 

มีต่อการลงทุน เม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนอยา่งเพียงพอ (วภิา คิดเมตตากุล, 2549) 

 หนังสือช้ีชวน (Prospectus) หมายถึง เอกสารท่ีบริษทัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 

ทัว่ไปตอ้งจดัทา ข้ึน เพื่อเปิดเผยขอ้มูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั และรายละเอียดของการ 
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เสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังนั้น หนงัสือช้ีชวนจะตอ้งแสดงขอ้มูลลกัษณะธุรกิจของบริษทั โครงการใน 

อนาคต โครงสร้างการบริหารงานผูบ้ริหารบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและท่ี 

คาดการณ์วา่จะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นท่ีเสนอขาย จาํนวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอ 

ขาย และวันเวลาท่ีให้จองซ้ือหุ้น ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนมีความสําคัญต่อผู ้ลงทุนท่ีจะใช้ 

ประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนงัสือช้ีชวนของบริษทัจะตอ้งผ่านการ 

พิจารณาจากสา นกังานคณะกรรมการกา กบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนจดัทา เผยแพร่

ให ้ประชาชนจองซ้ือหุน้ (สา นกังานคณะกรรมการกา กบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์, 2551) 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ           

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

       ตัวแปรตาม  

พฤติกรรมในการเลือกการลงทุนใน

กองทุนรวม LTF 

1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

2. ลกัษณะการลงทุนในกองทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

4. สัดส่วนเงินลงทุน 

5. ระยะเวลาท่ีไม่จาํเป็นต้องใช้เงิน

ลงทุนในส่วนน้ี 

6. ยอมรับผลขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ เลือกการลงทุนในกองทุน

รวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 
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2. แนวคิดและทฤษฏี 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

 คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546 : 24) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์

ของกิจการส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังท่ี รู้จักกันว่าคือ 4P’s อันได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product)ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภค

ยินดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ

ซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง ท่ีเรียกวา่ ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 4P’s  

 แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546: 67) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Consumer buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไม่วา่จะเป็นบุคคล

หรือครัวเรือนท่ีทาํการซ้ือสินคา้และบริการสาํหรับการบริโภคส่วนตวั 

 ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2546 :192) ได้ให้ความหมายว่า  พฤติกรรมผู ้บริโภค 

(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู ้บริโภคทําการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การ

ประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (Schiff man and 

Knuk. 2000 : G-3) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002 : 528) 

หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของการกระทาํของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุผลหลาย

ประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้

ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

(2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด(Marketing concept) คือ การทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ ดว้ย

เหตุน้ีเราจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ. บัวหลวง 

 กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนท่ีนาํทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส่วนหน่ึงไป

ลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ผู ้

ลงทุนจะตอ้งคงเงินลงทุนไวก้บักองทุนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี (เศษของปีนบัเป็นหน่ึงปี) โดยจะไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

เง่ือนไขการลงทุน 

• ลงทุนสูงสุดไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท 

• เงินท่ีลงทุนแต่ละกอ้นตอ้งอยูใ่นกองทุนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีปฏิทิน (เศษของปีนบัเป็นหน่ึงปี) ผู ้

ลงทุนสามารถเลือกลงทุนเฉพาะปีท่ีตอ้งการไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษี โดยไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือ

ทุกปี 

• ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

เม่ือลงทุนตามเง่ือนไขท่ีสรรพากรกาํหนด ท่านสามารถนาํยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ไปหกัลดหยอ่นเงินไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของ บลจ. บวัหลวง มี 2 กองทุน ดงัน้ี 

1. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์

ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนมีนโยบายการลงทุน

ระยะยาวในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูง

ในการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน เป็นสัดส่วนระหวา่งร้อยละ65-75 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนในรอบปีบญัชี ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี และเงินฝาก 

2. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคส่์งเสริมการ

ลงทุนระยะยาว กองทุนมีนโยบายลงทุนร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในหุ้นสามญั

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูงใน

การใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการดําเนินงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงได้

ทาํการศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ. บวัหลวง 

ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากและผูว้ิจยัได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัจากไดข้อ้มูลแลว้ผูว้ิจยัจะวเิคราะห์

ออกมาเป็นตวัเลข และนาํมาวเิคราะห์กบัสมมติฐานของงานวจิยัท่ีตั้งไว ้

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือประชากรท่ีมีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวั

หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง 

ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจัยเ ร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

เลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ. บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม

ไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาตาํรา เอกสาร บทความทฤษฏี หลกัการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 หนงัสือทางวชิาการ วทิยานิพนัธ์ และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัออกแบบเอง 

แลว้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจยัคร้ังน้ีใช้ One - Way ANOVA โดยใช้การวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test 

โดยสถิติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภาพ ใชก้ารแจกแจง

ความถ่ีและค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2) 

สถิติอา้งอิง ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68 และ เพศชายเพียงร้อยละ 32 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมาอายุ 18-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 18.75 และนอ้ยท่ีสุดมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 0 

3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 78 

รองลงมามีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 19 และนอ้ยท่ีสุดตํ่ากวา่ปริญญาตรีคิด

เป็นร้อยละ 3 

4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73 

รองลงมามี พนกังานรัฐวสิาหากิจ คิดเป็นร้อยละ 16.75 และนอ้ยท่ีสุด นกัเรียน/นกัศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 0 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

32.25 และนอ้ยท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านัยสําคัญ สอดคล้องสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้อง

สมมตฐิาน 

เพศ 0.32  √ 

อาย ุ 0.00 √  

ระดบัการศึกษา 0.00 √  

อาชีพ 0.80  √ 

รายได ้ 0.01 √  

พฤติกรรมในการลงทุน ค่านัยสําคัญ สอดคล้องสมมตฐิาน 
ไม่สอดคล้อง

สมมตฐิาน 

วตัถุประสงคก์บัการ

ตดัสินใจลงทุน 
0.00 √  

ลกัษณะการลงทุน 0.02 √  

ผลตอบแทนกบัการ

ตดัสินใจลงทุน 
0.00 √  
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สัดส่วนเงินลงทุนกบัการ

ตดัสินใจลงทุน 
0.11  √ 

ระยะเวลาไม่ใชเ้งินกบัการ

ตดัสินใจลงทุน 
0.00 √  

ยอมรับผลขาดทุนกบัการ

ตดัสินใจลงทุน 
0.00 √  

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
ค่านัยสําคัญ สอดคล้องสมมตฐิาน 

ไม่สอดคล้อง

สมมตฐิาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.01 √  

ดา้นราคา 0.00 √  

ช่องทางในการเลือกซ้ือ 0.00 √  

ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.18  √ 

 

5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-35 ปี ซ่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 

 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของดา้น อาย,ุ ระดบัการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมบุญ คงสอน (2552) ศึกษาวจิยัเร่ือง 

“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน สาํนกังานใหญ่” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 

แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุริย เจริญวงศ ์(2545)  ศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในบริษทัหลกัทรัพย ์ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ นกัลงทุนท่ีมี

รายไดแ้ตกต่างกนัมีการตดัสินใจแตกต่างกนั 

 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั 

บลจ. บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน, ลกัษณะ

การลงทุน, ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั, ระยะเวลาไม่ใชเ้งินในการลงทุน, ยอมรับผลขาดทุน ท่ีแตกต่าง
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กนัมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรรศวรรณ 

จนัทร์สาย(2557) ศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวง:กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 

แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. อาย,ุ ระดบัการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาอาย,ุระดบัการศึกษา และ รายได ้ของกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

แทจ้ริง เพื่อจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดสู้งสุด เพื่อจะไดส้ร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง 

2. วตัถุประสงคก์ารลงทุน, ลกัษณะการลงทุน, ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั, ระยะเวลาไม่ใช้

เงินในการลงทุน, ยอมรับผลขาดทุน ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตามพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุน

อยา่งไร เพื่อสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการแนะนาํการลงทุนไดสู้งสุด 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ช่องทางการจดัจาํหน่าย

ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาดา้น

ผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

อยา่งแทจ้ริง เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการวจิยั เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนของลูกคา้ ของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆ เพิ่มเติม จะทาํใหรู้้ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจท่ีครบถว้น เพื่อจะไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. ควรมีการเพิ่มคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เช่น เคยมีการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ ซ่ึงคาํถามน้ีสามารถศึกษาวจิยัไดต้รงกบั 

กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน นอกจากน้ีสามารถนาํผลการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทั้งผูท่ี้ไม่เคย

ลงทุนและผูท่ี้เคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มาทาํ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการ ตดัสินใจลงทุน เพื่อศึกษาดูวา่ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัหรือไม่  
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบวชิาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี 

(FACTORS INFLUENCING OF ACCOUNTING PROFESSION AND AUDIT 

SELECTING DECISION) 

อาภากร   อินทะกนัฑ์1 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพ

บญัชีและตรวจสอบบญัชีโดยใชว้ิจยัเชิงปริมาณ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวจิยั คือ ผูจ้บการศึกษา

บญัชี โดยใช้กลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติONE WAY ANOVA เพื่อหาค่า F-testและ t-test ค่า Sig เพื่อการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ีพบวา่ ผูจ้บ

การศึกษาบญัชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 20-30 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานสาํนกังานบญัชี ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท  

 

คําสําคัญ : วชิาชีพบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (TWIN) รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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Abstract 

The purpose of this independent research is to study the relationship of demographic 

factors, marketing mix factors and other factors that influence to the decision to be an accounting 

professions and auditor by quantitative research. The research samplings are 400 persons who have 

an accounting educated background. The questionnaire is used to collect data by using descriptive 

statistics that describe the frequency, mean and percentage deviation. The hypothesis is tested  by 

using ONE WAY ANOVA method to find the F-test, t-test and Sig values to analyze the relationship 

of every variable at 0 . 0 5  significant. The research findings are as follows: Most of people who 

graduated in bachelor of accounting are female, single, age 2 0 - 3 0  years and be employed in 

professional company / accounting service company with the average incomes per month is less 

than 20,000 baht. 

 

Keyword : ACCOUNTING PROFESSION 

 

บทนํา 

 การประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชีเป็นวิชาชีพท่ีมีความสําคัญต่อธุรกิจทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะอาชีพบญัชีเป็นอาชีพท่ีรวบรวมแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบังบ

การเงินของธุรกิจ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและแสดงฐานะการเงินของธุรกิจ ทาํให้

เจา้ของกิจการ ผูล้งทุนนาํขอ้มูลต่างๆมาใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นดา้นการส่ือสาร และ

เทคโนโลยี ทาํให้แต่ละธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนัโดยสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 

รวมถึงการพฒันาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเพื่อใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สาํหรับประเทศไทยเม่ือปีพุทธศกัราช 2491 มีกลุ่มผูป้ระกอบวชิาชีพทางการบญัชีเพยีงกลุ่ม

เล็กๆ ไดร้วมตวักนัก่อตั้งเป็นสมาคม โดยมีเจตนารมณ์ แน่วแน่ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น และ

พฒันาวชิาชีพบญัชีของประเทศ ให้เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการดาํเนินการผลกัดนั

ใหว้ชิาชีพบญัชีเป็นท่ียอมรับของภาครัฐนั้น สามารถยกฐานะองคก์รทางวชิาชีพบญัชี ใหเ้ป็นองคก์ร

อิสระท่ีสามารถกาํกับดูแลตนเอง (Self Regulated Organization) เป็นอนัท่ีจะทาํให้วิชาชีพบญัชี

ได้รับการรับรองเรียกว่า “สภาวิชาชีพบญัชี” เพื่อเป็นหลักประกันว่า อาชีพการบญัชีได้รับการ

คุม้ครองจากรัฐบาล และเป็นเคร่ืองจูงใจใหมี้ผูส้นใจศึกษาวชิาการบญัชีมากข้ึน   
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จากสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าวิชาชีพบญัชีเป็นวิชาชีพเฉพาะทางและมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น ดา้นการทาํบญัชี ดา้นสอบบญัชี ดา้นบญัชีบริหาร ดา้นบญัชีภาษี

อากร ดา้นบญัชีตน้ทุน ฯลฯ ทั้งน้ีวิชาชีพบญัชีตอ้งเป็นไปตาม พ.ร.บ.2543 และ พ.ร.บ.2547 ซ่ึงเป็น

พระราชบญัญติัท่ีกาํหนดให้ผูท่ี้ตอ้งการประกอบวิชาชีพบญัชีพึงควรปฏิบติั  อีกทั้งผูป้ระกอบการ

ตอ้งการบุคลากรท่ีจบการศึกษาบญัชีเท่านั้นซ่ึงทาํให้วิชาชีพบญัชีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดบญัชีเป็น

อยา่งมาก เช่น สํานกังานสอบบญัชี สํางานบญัชี บริษทัเอกชน อาจรวมถึงหน่วยงานรัฐ ท่ีตอ้งการผู ้

จบการศึกษาบญัชีทั้งระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไป แต่ส่วนใหญ่ผูจ้บการศึกษาบญัชีไม่

นิยมประกอบวิชาชีพบญัชีกนัมากนกั เน่ืองจากผูจ้บการศึกษาดา้นบญัชีตอ้งการท่ีจะเปล่ียนสายการ

ทาํงาน หรือตอ้งการความริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงองคป์ระกอบของการ

ตัดสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบัญชี โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการประกอบธุรกิจดา้นบญัชีรวมถึงการพฒันานกัวิชาชีพบญัชีและผู ้

ตรวจสอบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ

วชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือก

ประกอบวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชี

และตรวจสอบบญัชี 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ท่ีสนใจจะเขา้มา

ดาํเนินธุรกิจดา้นวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี 

2. เพื่อนําผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและ

ตรวจสอบบญัชีไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการทาํงานและพฒันาบุคลากรของสถาน

ประกอบกิจการ 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการหาบุคลากรด้าน

บญัชีและตรวจสอบบญัชี รวมถึงความตอ้งการของตลาดบญัชี 
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สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,การศึกษา,รายได ้และสถานะภาพทางการสมรส 

ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี

ต่างกนั 

2. พฤติกรรมในการเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี ประกอบดว้ย  การเลือก

ประกอบวิชาชีพ บญัชี,สถานท่ีทาํงานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี,ความตอ้งการของตลาดใน

สังคม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชีต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนในการเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี ประกอบดว้ย ความภกัดี

ของวิชาชีพบญัชี,ค่านิยมของวิชาชีพบญัชี และภาพลกัษณ์ของวิชาชีพบญัชี มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกประกอบวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชีต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ผูท่ี้จบการศึกษาบญัชีเท่านั้น 

2.  ศึกษาเฉพาะการตดัสินใจเลือกประกอบวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชีเท่านั้น 
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กรอบแนวความคดิ 

ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะเร่ิมทาํวิจยั  โดยอาศยั

พื้นฐานจากแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานวิจยัน้ี เพื่อใชป้ระกอบ

ในการดาํเนินงานและช่วยช้ีนาํทิศทางในการวิจยั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ

วชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี” การพิจารณาเป็นไปตามหวัขอ้นาํเสนอดงัน้ี  

1.แนวคิดทฤษฎีความพร้อม 

2.สรุปสาระสาํคญัพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

3.การส่งเสริมการขาย 

4.การวางแผนและพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด 

5.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1.เพศ   4.การศึกษา 

2.อาย ุ   5.รายได ้

3.อาชีพ6.สถานภาพ 

 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1.การเลือกผลิตภณัฑห์รือวชิาชีพ 

2.สถานท่ีทาํงานของการประกอบวชิาชีพ 

3. จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บเก่ียวกบัวชิาชีพ 

4.การส่งเสริมการขายของวชิาชีพ 

ตัวแปรตาม 

ตัดสินใจเลือกประกอบวชิาชีพบัญชี

และตรวจสอบบัญชี 

ปัจจัยอ่ืน 

1.ความภกัดีของวชิาชีพ 

2.ค่าความนิยมของวชิาชีพ 

3. ภาพลกัษณ์ของวชิาชีพ 
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1.1. แนวความคิด ทฤษฎีความพร้อมและการเตรียมความพร้อม 

ทฤษฎีความพร้อมของ เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด(Hersey and Blanchard) ซ่ึงมีองค์ประกอบ

หลกัอยูส่องดา้น คือ ดา้นความสามารถ ประกอบดว้ย ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และประสบการณ์ 

ส่วนอีกดา้น คือ ความเต็มใจ ประกอบดว้ย การให้คาํมัน่สัญญาหรือความผูกพนั แรงจูงใจในการ

ทาํงานและความมัน่คง 

จึงสรุปความหมายของความพร้อมไดด้งัน้ี 

ความพร้อม หมายถึง สภาพบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ แรงจูงใจและประสบการณ์เดิมสูงพอท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดส้ะดวก 

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตวัเองก่อนกระทาํการ หรือทาํงานท่ีจะทาํหรือ

ไดรั้บมอบหมายเป็นการทาํความเขา้ใจในงานท่ีจะทาํ ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบังานและหน่วยงานท่ี

เขา้ร่วมปฏิบติัในทุกๆดา้น รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆส่ิงต่างๆเหล่าน้ีถา้มีการศึกษาเตรียมการ

รัดกุมมาก มีความเขา้ใจกบัระบบและงานมาก ก็จะมีความพร้อมมาก 

2.1.สรุปสาระสาํคญัพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2547เป็นกฎหมายใหม่ท่ีประกาศใชท้ดแทน

พระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ.2505 มีทั้งหมด 78 มาตรา จดัแบ่งเป็น 9 หมวดและบทเฉพาะกาล

สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

2.1.1. คาํนิยามของ “วชิาชีพบญัชี” 

 วิชาชีพบญัชี หมายถึงวิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร 

ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี และการบริหาร

เก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง 

2.1.2. สภาวชิาชีพบญัชี 

 สภาวชิาชีพบญัชีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพบญัชี

และมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวนิิจฉยัเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 

(2) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์

ระหวา่งสมาชิก 

(3) กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ

บญัชี 

(4) กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
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(5) รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใชห้รือเพิกถอน

ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

(6) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวชิาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่างๆเพื่อ

ประโยชน์ในการรับสมคัรเป็นสมาชิก 

(7) รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

(8) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่างๆของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

(9) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนอนัเก่ียวกบัการ

ประกอบวชิาชีพบญัชีใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี 

(10) ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และใหบ้ริการวชิาการแก่ประชาชนเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 

(11) ออกขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

(12) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

(13) ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของวชิาชีพบญัชี 

(14) ดาํเนินการอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีของสภาวชิาชีพบญัชี

ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2547 

3.1.การส่งเสริมการขาย 

เสรี วงษ์มณฑา (2541:92) กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง 

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดทั้งปวงท่ีนอกเหนือไปจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์โดยมากจะ

เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังคราวโดยไม่ซํ้ ากัน ความจาํเป็นท่ีต้องทาํการส่งเสริมการขาย มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1.การนาํสินคา้ใหม่ออกมาคร้ังแรก (Launching new product) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีสินคา้

ท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ ฉะนั้นจึงตอ้งหาวธีิการชกัจูงใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้ใหม่ของบริษทัใหไ้ด ้

 2.สกดักั้นคู่แข่งขนัท่ีกาํลงัจะออกสินคา้ใหม่ไม่ใหป้ระสบความสาํเร็จ (Offset competitor’s 

launching ) คือวา่ ถา้บริษทัเป็นผูน้าํทางการตลาดทราบวา่คู่แข่งขนัจออกสินคา้ บริษทัก็จาํเป็นท่ี

จะตอ้งสกดักั้น 

 3.นาํเขา้สู่ตลาดใหม่อีกคร้ัง (Relaunching) โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยูอ่าจจะ

เปล่ียนแปลงดา้นบรรจุภณัฑ ์เพิ่มส่วนผสม ปรับปรุงคุณภาพ หรือทาํการส่งเสริมการขายอีกคร้ัง 

 4.การสร้างความภกัดีท่ีต่อเน่ือง (Building brand loyalty) จะใชใ้นกรณีท่ีสินเท่ากนัจนหา

ความต่างไม่ได ้สินคา้พวกน้ีหาจุดขาย (Selling point) และจุดแขง็ในสินคา้แต่ละตวัไม่ได ้
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 5.ดึงให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายดูโฆษณา (Audienceship) สูงข้ึน เช่น การโฆษณาว่าสินคา้

ดีเด่นอยา่งไร อาจจะน่าสนใจในตอนตน้ แต่พอนาน ๆ เขา้ไม่สามารถจูงใจได ้แต่ถา้เป็นโฆษณาเพื่อ

การส่งเสริมการขาย ท่ีมีคาํสะดุดหู เช่น ฟรี ลดทนัที 30% เป็นตน้ 

 6.ช่วยการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ณ จุดขาย มีสินค้าหลายอย่างท่ีผูบ้ริโภคมกัจะไม่ได้

ตดัสินใจก่อนท่ีจะไปซ้ือสินคา้ เพราะฉะนั้นการท่ีบริษทัมีการส่งเสริมการขายจึงเรียกวา่สร้างความ

ไดเ้ปรียบในการวางบนชั้น เพื่อดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจและตดัสินใจซ้ือ 

 7.เพิ่มยอดขายในวาระต่าง ๆ เช่น ลูกอมฮาร์ทบีทอาจจดังานวนัวาเลนไทน์ ขายสินคา้ราคา

พิเศษ ผงซกัผา้เปาจดังานวนัแม่ 

 8.ลดราคา 

 9.พยายามขายสินคา้ท่ีขายไดน้อ้ยควบคู่กบัสินคา้ท่ีทาํกาํไร  

4.1.การวางแผนและพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด 

พิ บูล  ทีปะปาน (2543 :50)  ก ล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบมากมายท่ีธุรกิจนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างยอดขายในตลาดเป้าหมาย 

โดยจาํแนกองคป์ระกอบทั้งมวล เป็น 4 พวก ภายใต ้ P แต่ละตวัเรียกวา่ 4Ps ดงัน้ีคือ  

P1     = Product (ผลิตภณัฑ)์ 

P2    =  Price (ราคา) 

P3    = Place or Distribution (การจดัจาํหน่าย) 

P4  = Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 

 

โรเบิร์ตลอเตอร์บอร์น (Lauterborn, quoted in Kotler, 2000:16) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ การ

พฒันา 4Ps อนัเป็นมุมมองของผูข้าย เพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งสอดคลอ้งกบั 4Cs 

ในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัน้ี 

4Ps 4Cs 

Product Customer solution 

Price Customer cost 

Place or Distribution Convenience 

Promotion Communication 

 ภาพประกอบท่ี 1: การวางแผนและพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด 

ท่ีมา;ดดัแปลงจาก พิบูล ทีปะปาล (2543:51) 
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นัน่คือ บริษทัท่ีประสบความสาํเร็จ คือบริษทัท่ีสามารถขายผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีสามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาได ้ราคาไม่แพง จาํหน่ายในสถานท่ี ท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดส้ะดวก 

และส่งเสริมการตลาดโดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นอยา่งดี 

5.1. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ รศ.ดร.กญันิภทัธ์ินิธิโรจน์ธนทั ผศ.ดร.คณิตศร เทิดเผา่พงศ์

นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศนางดารินทร์ หยกไพศาล และนายวชัธนพงศ์ ยอดราช(2558)ได้

ศึกษาวจิยัเร่ือง การเลือกประกอบอาชีพของบญัชีบณัฑิตไทย กล่าววา่ ปัญหาการขาดแคลนตาํแหน่ง

งานทางสายวชิาชีพบญัชีทวคีวามรุนแรงข้ึน นกัศึกษาบญัชีส่วนหน่ึงสาํเร็จการศึกษาแลว้แต่ไม่เขา้สู่

อาชีพงานทางบญัชีดว้ยเหตุผลนาํนาํประการ งานวิจยัชุดน้ีคน้หาคาํตอบการเลือกประกอบอาํชีพ

ของบญัชีบณัฑิตไทยภายหลงัสําเร็จการศึกษาจากจาํนวนบญัชีบณัฑิต 1,235 คนท่ีสําเร็จการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 พบว่า 969 คน หรือ ร้อยละ 78.6 อยู่ในสถานะทาํงาน 81 คนหรือ ร้อยละ 6.6 

ทาํงานและศึกษาต่อด้วย ขณะท่ี ร้อยละ 7.5 ศึกษาต่อ และร้อยละ 7.4 อยู่ในสถานะว่างงาน จาก

จาํนวน 1,050 คน ท่ีทาํงานอยู ่เพียง 732 คน หรือร้อยละ 69.7 จากจาํนวน 1,050 คนทาํงานดา้นบญัชี

และร้อยละ 30.3 ไม่ไดท้าํงานดา้นบญัชี ตวัเลขดงักล่าวอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอบคาํถามวา่  ทาํไม

ภาคธุรกิจจึงหาพนกังานดา้นบญัชีไดย้ากนกั ประมาณคร่ึงหน่ึงของผูท้าํงานดา้นบญัชี หรือร้อยละ 

50.4 ของผูท้าํงานดา้นบญัชีทั้งหมด 732 คน ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูท้าํบญัชี และเพียงร้อยละ14.1 

ทาํงานในสายตรวจสอบบญัชี ส่ิงท่ีทาํให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงปัญหาการขาดแคลนนกับญัชีท่ีจะมีใน

อนาคตอนัใกล ้เม่ือร้อยละ 30.0 ของผูท้าํงานดา้นบญัชี ระบุวา่มีแผนหรือความตั้งใจท่ีจะเปล่ียนสาย

งานและร้อยละ 23 ระบุวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียน มีเพยีงร้อยละ 47 เท่านั้นท่ีระบุวา่ ไม่ตอ้งการ

เปล่ียนสายงานและยงัคงตอ้งการทาํงานดา้นบญัชีต่อไป ตวัเลขดงักล่าวแสดงถึงความไม่มัน่คงใน

จาํนวนของผูท้าํงานในสายวิชาชีพบญัชี และอาจเกิดความขาดแคลนในอนาคตอนัใกล ้ผลการวิจยั

ยงัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่เลือกประกอบอาํชีพบญัชีของบญัชีบณัฑิต เน่ืองจากบญัชี

บณัฑิตมองวา่งานอาชีพน้ีไม่เหมาะกบัรูปแบบการใชชี้วิตของตน ไม่มีความช่ืนชอบท่ีจะเรียนบญัชี

มาตั้งแต่ตน้แต่เรียนตามคาํแนะนาํของผูป้กครอง และค่าตอบแทนไม่คุม้ต่อความพยายามในการ

ทาํงาน ในส่วนของผูป้ระกอบการมองว่าสาเหตุท่ีบญัชีบณัฑิตไม่เลือกประกอบอาชีพด้านบญัชี 

หรือเม่ือประกอบอาชีพดา้นบญัชีมาระยะหน่ึงแลว้ตดัสินใจเปล่ียนไปทาํงานในสายอ่ืนเน่ืองจาก 

บญัชีบณัฑิต ขาด ‘ใจรัก’ หรือ ‘PASSION’ ท่ีจะประกอบท่ีจะประกอบอาชีพบญัชี งานวิจยัชุดน้ีได้

ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ย ั่ง ยื น ใ น ส า ย วิ ช า ชี พ บัญ ชี  อัน จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม 

ย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

การตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี  ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีดาํเนินการวจิยั

อยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และนาํไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยใน

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้จิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 แบบของการวจิยั  

ผู ้วิจ ัยใช้แบบวิจัย เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลทางด้านสถิติโดยออกแบบสอบถามและ

ตั้งสมมติฐานในการทาํวจิยั 

3.2 ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบญัชี

และตรวจสอบบญัชี  คือบุคคลทัว่ไปท่ีจบการศึกษาบญัชีรวมทั้งผูท่ี้ประกอบวิชาชีพบญัชี  และได้

รวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึน และทาํการ

สอบถามผู ้จบการศึกษาบัญชี จ ํานวน 400 คน เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 1. เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั

การศึกษา รายไดแ้ละ สถานภาพ 

 2. เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกประกอบ

วชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชี และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกประกอบวชิาชีพ ไดแ้ก่  

1) ท่านตดัสินใจเลือกประกอบวชิาชีพอะไร 

2) ท่านเลือกสถานท่ีทาํงานใดเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 

3) อตัราผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ีท่านคาดวา่จะไดรั้บ 

4)การส่งเสริมต่อวชิาชีพบญัชี 

5) ความภกัดีต่อวชิาชีพบญัชี 

6) ค่านิยมของวชิาชีพบญัชี 

7) การส่งเสริมภาพลกัษณ์ต่อวชิาชีพบญัชี 

3. แบบสอบถามระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบัญชีและ

ตรวจสอบบญัชีของผูต้อบแบบสอบถามใน 5 ดา้น คือ  
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1)เป็นวชิาชีพท่ีตลาดตอ้งการและมีความมัง่คงในวชิาชีพ 

2) ความสามารถในการประกอบธุรกิจส่วนตวัในดา้นวชิาชีพบญัชี 

3) เป็นวชิาชีพท่ีมีกฎหมายครอบคลุมและหน่วยงานรองรับ 

4) ความหลากหลายในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

5) การส่งเสริมและการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของวชิาชีพบญัชี 

 4. เป็นขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด 

3.4 การเก็บรวบรวบขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากขอ้มูลสองแบบดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างๆ 

ก่อนท่ีผูว้ิจยัจะเร่ิมทาํแบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการช้ีแจงให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละ อธิบายขอ้สงสัยและ วธีิตอบแบบสอบถามก่อน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากงานวิชาการทางงานวิจยัและ 

ขอ้มูลงานวจิยัทางอินเตอร์เน็ต  

3.5 การวเิคราะห์ทางสถิติ 

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้สถิติเป็นตวัวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใช้การ

คาํนวณและการวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม Excel  โดยท่ีสถิตินั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูลซ่ึง

ได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

Deviation) 

2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อใช้ความ

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติONE WAY ANOVA โดยใช ้t-Test, f-Test 

 

ผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.25 และเพศชายเพียงร้อย

ละ 40.75 

2. สถานภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 88.25 และ

สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 11.75 
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3. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20-30 ปี รองลงมาอายุ 31-40 ปีและอายุ 41 ปี

ข้ึนไป โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ73.75, 17และ9.25ตามลาํดบั 

4. การศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีรองลงมาการศึกษา

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ82, 

9.75และ8.25ตามลาํดบั 

5. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงาน

สํานกังานบญัชีรองลงมาอ่ืนๆ,ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตวัโดยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 47.75,19.7519.50 และ13.00 ตามลาํดบั 

6. รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 บาทรองลงมา20,001-40,000 

บาทและ40,001 บาทข้ึนไปโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ53.75,32.และ14.25ตามลาํดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

เพศ √  

สถานภาพสมรส  X 

อาย ุ  X 

การศึกษา  X 

รายได ้  X 

อาชีพ  X 

ปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาด 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ ์ √  

สถานท่ีทาํงาน  X 

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  X 

ส่งเสริมการขาย  X 

ปัจจยัอ่ืน สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ความภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ √  

ค่านิยมต่อผลิตภณัฑ ์ √  

ภาพลกัษณ์ต่อผลิตภณัฑ์  X 

 

หมายเหตุ 

1. เคร่ืองหมาย√หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เคร่ืองหมาย Xหมายความว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์การวิจัย 

 ผลการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ

วชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชียกเวน้อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และการศึกษา 

 ผลการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ประกอบวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชียกเวน้ สถานท่ีทาํงาน ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและ

การส่งเสริมการขาย 

 ผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน พบว่า ความภกัดีและความนิยมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ประกอบวชิาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชียกเวน้ภาพลกัษณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นฐานขอ้มูลให้กบัสถาน

ประกอบการรายใหม่หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นวชิาชีพบญัชี 
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจสิติกส์ของผู้ประกอบการธุรกจิจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางออนไลน์ 

FACTORS AFFECTING LOGISTICS COST OF ONLINE ENTREPRENEUR 

IN COSMETICS 

ธนวฒัน์ พรหมยอด, ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์ ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปและปัจจยัความสาํเร็จของ

ธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ ประชากรตวัอย่างในการวิจยั คือผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook Fanpage จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยผลการวจิยัพบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศและใชต้ราของคนไทย 

จาํหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง จดัส่งสินคา้ผ่านทางไปรษณีย ์มีทาํเลที่ตั้งห่างจากจุดส่งสินคา้ 1-

20 กิโลเมตร มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือสงัคมออนไลน์ และมีจาํนวนพนกังาน 1-2 คน 

2. ปัจจยัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยกบัปัจจยัความสาํเร็จในดา้นต่างๆ ซ่ึงปัจจยัดา้นการบริการ ถือเป็นปัจจยัความสาํเร็จ

ในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์มากที่สุด  

3. ผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีผลกระทบมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นการขนส่ง มีผลกระทบต่อตน้ทุน

ดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์มากท่ีสุด 

4.  ปัจจัยทางด้านลักษณะทั่วไปขององค์กร ที่ มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ พบว่า ประเภทของสินคา้ที่แตกต่างกัน มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนั ทั้ง

ในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม ประเภท

การส่งสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ผู ้ประกอบการธุรกิจจําหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนัในดา้นคลงัสินคา้ และดา้นการขนส่ง และทาํเลที่ตั้งจุดส่งสินคา้ที่

แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์
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แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และใน

ภาพรวม 

5. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จส่วนใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้ง

ในดา้นคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นสารสนเทศ คือ 

ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยั

ดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

Abstract 

The research for factors influencing logistics cost of online cosmetic entrepreneurs’ topic 

aims to investigate the pattern of online cosmetics distribution. The impact on the logistics cost is 

relates to general factor and success factor of online cosmetics distribution. There are 400 online 

cosmetic entrepreneurs who sell on Facebook Fanpage used as a sample group and collected data 

by questionnaire. The result shows 

1. Most of sample group sale cosmetic that is made in Thailand and represent Thai brand, 

for both retailer and wholesaler, deliver through post office that located nearby delivery place about 

1-20 kilometers, advertising through social media and hire 1-2 workers. 

2. Success factor for operating online cosmetic business is in overall agreement service is 

success factor. 

3. Logistic cost of online cosmetic entrepreneurs is the most affected factor the 

transportation is the key. 

4. General factor of organization that affects to logistic cost of online cosmetic 

entrepreneurs. Result shows the difference of products category has affected to logistic cost of 

online cosmetic entrepreneurs in different level. The difference of warehouse, transportation, 

management, information technology and overall factors has affected to logistic cost of online 

cosmetic entrepreneurs in different level. The difference of transportation has affected to logistic 

cost of online cosmetic entrepreneurs in different level. The difference of warehouse, transportation 

and delivery place has affected to logistic cost of online cosmetic entrepreneurs in different level. 

There are differences of warehouse, transportation, management, information technology and 

overall factors. 
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5. Success factor that affects to logistic cost of online cosmetic entrepreneurs. Result shows 

the most success factor that affects to logistic cost in warehouse and inventory, transportation, 

management and information technology are social factor, personnel factor, politics and law factor, 

service factor, finance factor, tools and materials factor and management factor. 

 

บทนํา 

ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทุก

ปี สาเหตุที่สาํคญัเพราะผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัทั้งทุกเพศทุกวยัต่างให้ความใส่ใจเก่ียวกบัสุขภาพ 

ความงาม และผวิพรรณ ตลอดจนการดูแลตวัเองมากขึ้น มีความตอ้งการอยากพฒันาตนเองใหดู้ดีขึ้น

และเป็นเหตุให้ธุรกิจดา้นความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เคร่ืองสาํอางแบรนด์ชั้นนาํต่างๆ จึง

เกิดขึ้นมากมายเพือ่รองรับกบัความตอ้งการที่สูงขึ้นทุกปี จากขอ้มูลของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (ผูจ้ดัการ 360o, 2558) ท่ีไดท้าํการจดัอนัดบั 10 ธุรกิจท่ีโดดเด่น 

โดยประเมินจาก ปี 2554-2557 พบว่า ธุรกิจที่เก่ียวกบัสุขภาพและความงาม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์

อาหารเสริม เคร่ืองสําอาง ล้วนแต่เป็นเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอันดับที่ 1 

เหนือกว่าธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ  เน่ืองจากกระแสการให้ความสาํคญักบัการรักษาสุขภาพและการดูแล

ความงามเพิม่มากขึ้น  

จากอุปสงคท์ี่เพิ่มมากขึ้นดงักล่าว ส่งผลให้มีผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางเพิม่ขึ้น

เป็นจาํนวนมาก และมีช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ขึ้นไดแ้ก่

การจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ ซ่ึงอาศยัอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ (Social media) เป็น

ช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ จากการสาํรวจจากขอ้มูลกลุ่มร้านคา้ตวัอยา่งทัว่ประเทศ 4,000 ร้าน 

รวบรวมโดย Sellsuki (sellsuki blog, 2557)  ระบบแคชเชียร์และจัดการออร์เดอร์สําหรับเพจ 

facebook พบว่า หมวดสินคา้ที่มียอดขายมากที่สุดในช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์คือสินคา้

ประเภทเคร่ืองสาํอางและเวชภณัฑต่์าง ๆ  

ในการประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์นั้น มีตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ จาก

ขอ้มูลของธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) ไดจ้าํแนกตน้ทุนออกเป็น ตน้ทุนทางตรง 

ได้แก่ ตน้ทุนสินคา้หรือวตัถุดิบ และตน้ทุนทางอ้อม ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า

โดยตรง แต่เป็นค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือหาสินคา้มาขายซ่ึงจะตอ้งนาํมารวมเป็น

ตน้ทุนในการตั้งราคาขายด้วย ได้แก่ ภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมร้านคา้ออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปซ้ือสินคา้หรือขนส่งสินคา้ ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินของลูกคา้ และค่าจดัส่งสินคา้ เป็น

ตน้ 
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จากความนิยมของการประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัการประกอบธุรกิจดงักล่าวก็มีตน้ทุนที่หลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ราคาสินคา้ และกาํไรจากการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตน้ทุนในการ

จดัส่งสินคา้ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารต้นทุนของธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั อนั

จะส่งผลดีทั้งต่อผูป้ระกอบการที่จะช่วยลดตน้ทุนด้านโลจิสติกส์และผูบ้ริโภคที่จะซ้ือสินคา้ที่มี

คุณภาพไดใ้นราคาที่ถูกลงจากการลดตน้ทุนดงักล่าว  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลักษณะทัว่ไปขององค์กรของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายคร่ือง

สาํอางออนไลน์ 

 2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนท์ี่มีต่อ

ปัจจยัความสาํเร็จ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านลักษณะทัว่ไปองคก์รที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์

 4. เพื่อศึกษาปัจจยัความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน ์ผูว้จิยัมีขอบเขตการวจิยัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรการวิจัยในคร้ังน้ี เลือกจากกลุ่มผูป้ระกอบการที่

จาํหน่ายเคร่ืองสําอางในประเทศไทยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook Fanpage จาํนวน 400 

แฟนเพจ  
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์รที่แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนแ์ตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัแห่งความสําเร็จ มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจต่อรูปแบบการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์

 2.  มีความรู้ความเขา้ใจต่อปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์

 3.  มีความรู้ความเขา้ใจต่อปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ที่มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์

 4.  เป็นแนวการพฒันาดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ออนไลน์ใหล้ดตํ่าลง 
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กรอบแนวคดิในการทําวิจัย 

 

 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ปัจจยัทางด้านลกัษณะทัว่ไปของ

องคก์ร 

1.  ดา้นประเภทของสนิคา้ 

2.  ดา้นปรมิาณการจําหน่ายสนิคา้ 

3.  ดา้นการตัง้ราคาของสนิคา้ 

4.  ดา้นประเภทการส่งสนิคา้ 

5.  ดา้นทําเลทีต่ ัง้จุดสง่สนิคา้ 

6.  ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

7.  ดา้นจํานวนพนกังาน 

ปัจจยัความสาํเรจ็ 

1.  ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ 

2.  ปัจจยัดา้นสงัคม 

3.  ปัจจยัดา้นการเมอืงและกฎหมาย 

4.  ปัจจยัดา้นการบรกิาร 

5.  ปัจจยัดา้นโครงสรา้งองคก์ร 

6.  ปัจจยัดา้นบุคคลากร 

7.  ปัจจยัดา้นการเงนิ 

8.  ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอื 

9.  ปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ 

 

 

ผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส ์

1.  ดา้นคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั 

2.  ดา้นการขนส่ง 

3.  ดา้นการบรหิารจดัการ 

4.  ดา้นสารสนเทศ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะและคาํจาํกดัความต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน ์ไวด้งัน้ี 

 1.  ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายหรือค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ 

 2.  โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การกาํหนดสายปฏิบติังานและการควบคุมการ

เคล่ือนยา้ยทั้งไปและกลบั และการเก็บรักษาสินคา้ และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 3.  ปัจจัยทางด้านลักษณะทั่วไปขององค์กร หมายถึง คุณสมบติัอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวั

ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของสินคา้ ดา้นปริมาณ

การจาํหน่ายสินคา้, ดา้นการตั้งราคาของสินคา้, ดา้นประเภทการส่งสินคา้, ดา้นทาํเลที่ตั้งจุดส่งสินคา้

, ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และดา้นจาํนวนพนกังาน 

 4.  ปัจจัยความสําเร็จ หมายถึง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสาํเร็จในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ, ปัจจยัดา้นสังคม, 

ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย, ปัจจยัดา้นการบริการ, ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร, ปัจจยัด้าน

บุคลากร, ปัจจยัดา้นการเงิน, ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

 5.  ต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจดัการดา้นโลจิสติกส์ โดย

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคลังสินคา้และสินคา้คงคลงั, ด้านการขนส่ง, ด้านการบริหาร

จดัการ และดา้นสารสนเทศ 

 6.  รูปแบบการดําเนินธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทาํธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึง

การซ้ือขายสินคา้หรือบริการ การชาํระเงิน การโฆษณา โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ 

โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 

แนวความคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          1.  แนวความคิดเก่ียวกบัธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง 

 2.  แนวความคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 3.  แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

 4.  แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนโลจิสติกส์ 

 5.  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจคา้ปลีก 

 6.  ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ศศิธร อ่อนสนิท (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การวิเคราะห์การลดตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยใช้ระบบ

ตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) กรณีศึกษา: บริษทั จอห์นสนั คอนโทรล แอนด ์ซมัมิท อินทิเรียส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นการวิจยัที่ใชร้ะบบตน้ทุนฐาน กิจกรรม (ABC) ของบริษทั จอห์นสัน คอนโทรล แอนด์ ซัม

มิท อินทิเรียส์ จาํกดั โดยการรวบรวม ขอ้มูลจากการวเิคราะห์เน้ือหาที่ไดจ้ากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของ

บริษัทและการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ ในบริษัท โดยผลการวิจัยพบว่า บริษัท จอห์นสัน 

คอนโทรล แอนด์ ซัมมิท อินทิเรียส์ จาํกัด กาํหนดโครงสร้าง ขององคก์รตามลักษณะหน้าที่การ

ทาํงาน ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูจ้ดัการฝ่าย จาํนวน 11 ฝ่าย จากนั้นวเิคราะห์

กิจกรรมตามฝ่าย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การระบุกิจกรรม การรายงาน กิจกรรม และตวัผลกัดนั

ตน้ทุนกิจกรรม แล้วนํามาวิเคราะห์จาํแนกกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์โดยใช้แผนผงั สายธารคุณค่า 

(VSM) จากการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ ทาํให้สามารถแยกกิจกรรม ย่อยได้

ทั้งหมด 43 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีเพิม่ มูลค่าแก่องคก์ร 13 กิจกรรม กิจกรรมท่ีไม่เพิม่มูลค่า แก่

องคก์รแต่จาํเป็น 18 กิจกรรม กิจกรรมท่ีไม่เพิม่มูลค่าแก่องคก์ร 12 กิจกรรม จากนั้นนาํทรัพยากรทั้ง 

4 ด้าน มาใช้ในการคาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ การนํา ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใช้น้ีจะทาํให้

บริษทัสามารถ ทราบตน้ทุนที่แทจ้ริงของกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมไม่

สามารถทราบ รายละเอียดของตน้ทุนแต่ละตวัได ้แนวทางในการลดตน้ทุนในการวิจยัน้ีไดเ้สนอ 3 

แนวทาง คือ การลดตน้ทุนดา้นทรัพยากร การลด ตน้ทุนกิจกรรมการบรรจุถุงพลาสติกหีบห่อ และ

การลด ตน้ทุนโดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงส่งผลให้บริษทั สามารถลดตน้ทุนลงไดแ้ละเพิ่มผล

กาํไรขึ้น 

 จิตติยทุธ ์กาฬสงค ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของบริษทั 

ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จ ํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ความสาํเร็จ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 9 ดา้น 

โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นการเงิน รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ และดา้น

ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ถดัมาคือผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ โดย

ภาพรวมมีผลอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการขนส่ง ดา้นคลงัสินคา้และ

สินคา้คงคลงั และดา้นสารสนเทศ ตามลาํดบั ถดัมาคือปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปมีผลกระทบต่อ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจยัดา้นขนาดพื้นที่ของร้าน ปัจจยัดา้นทาํเลที่ตั้งห่างจากศูนยก์ระจายสินคา้ 

และปัจจัยด้านจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และปัจจัยความสําเร็จมี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้น
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การบริการปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัดา้นบุคลากรและปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 ประสาร ทองโม้ (2551) ได้วิจัยเร่ือง แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งมันฝร่ังสดใน

ระบบโลจิสติกส์ ของบริษทัผูผ้ลิตขนมขบเคี้ยวมนัฝร่ังทอดกรอบ โดยใชแ้นวคิดการจดัระบบงาน

และตน้ทุนการขนส่งมนัฝร่ังสด แนวคิดบริหารสินคา้คงคลงัในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

และแนวคิดเก่ียวทฤษฏีการผลิตและการเพิม่ผลผลิต ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจาก การสัมภาษณ์เชิง

ลึกผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับการขนส่งมันฝร่ังสดในระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ผูบ้ริหาร และ พนักงานที่

เก่ียวข้องจาํนวน 12 คน รวมถึงขอ้มูลจากงบการเงินและเอกสารรายงานต่างๆ ของบริษัท ผล

การศึกษา พบว่า การนาํระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์แบบใหม่มาใช้ในบริษทั ทาํให้ทาง

บริษัทสามารถทราบต้นทุนทั้ งหมดเท่ากับ 892,240,000 บาท จากต้นทุนแบบเดิมเท่ากับ 

1,111,094,000 บาท สามารถลดตน้ทุนหรือมีกาํไรโดยรวมเพิ่มขึ้นเท่ากบั 218,854,000 บาท หรือ

เท่ากบั 3,979.16 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 19.70 ของตน้ทุนการขนส่งแบบเดิมประกอบดว้ยการ

จดัซ้ือจดัส่งหวัพนัธุม์นัฝร่ังสด ทางบริษทัสามารถลดตน้ทุนหรือมีกาํไรเพิม่ เท่ากบั 16,785,250 บาท 

หรือเท่ากบั 305.19 บาทต่อตนั ประกอบดว้ยค่าหัวพนัธุม์นัฝร่ังสดเท่ากับ 5,000,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.57 ค่าจ้างแรงงาน เท่ากับ 330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 ค่าเช่าห้องเยน็ เท่ากับ 

8,746,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และค่าขนส่ง เท่ากบั 2,708,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.25 การ

จดัซ้ือจดัส่งปุ๋ ยและสารเคมี ทางบริษทัสามารถลดตน้ทุนหรือมีกาํไรเพิม่ขึ้น เท่ากบั 50,018,750 บาท 

หรือเท่ากบั 909.43 บาทต่อตนั ประกอบดว้ยค่าปุ๋ยเท่ากบั 34,375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74 ค่า

ขนส่ง เท่ากบั 1,481,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าจา้งคนงาน เท่ากบั 412,500 บาท คิดเป็นร้อยละ

100 และค่าสารเคมีเท่ากบั 13,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74 การจดัซ้ือจดัส่งผลผลิตมนัฝร่ังสด

หลงัการเก็บเก่ียวทางบริษทัสามารถลดตน้ทุน หรือมีกาํไรเพิม่เท่ากบั 152,050,000 บาท หรือเท่ากบั 

2,764.55 บาท ต่อตนั ประกอบดว้ย ค่าขนส่ง ผลผลิตมนัฝร่ัง เท่ากบั 13,650,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

32.44 ค่าเช่าห้องเยน็จดัเก็บผลผลิตเท่ากับ 101,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.76 และค่าความ

เสียหายจากการจดัเก็บ เท่ากบั 37,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54 ดงันั้น บริษทัควรนาํระบบการ

ขนส่งมนัฝร่ังสดในระบบโลจิสติกส์มาใชใ้นบริษทั เพือ่ใหก้ารบริหารงานของบริษทั เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 พรพิมล เอ่ียมสาํอาง  )2551 ( ไดว้ิจยัเร่ือง การลดตน้ทุนโลจิสติกส์โดยการปรับปรุงระบบ

การจดัส่งสินคา้กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระดาษ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

โรงงานผลิตกระดาษ ซ่ึงเป็นบริษทักรณีศึกษา และนาํเสนอแนวคิดเพือ่ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของการ

จดัส่งสินคา้ลงโดยการปรับปรุงระบบการจดัส่งสินคา้ให้ตวัแทนจาํหน่ายโซนภาคตะวนัออก เฉียง
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เหนือที่มีการปรับลดกระบวนการเป็นการจัดส่งสินคา้แบบขนส่งตรง (Direct Shipment) จาก

โรงงานผลิตไปยงัตวัแทนจาํหน่ายโดยไม่ผา่นศูนยก์ระจายสินคา้ จากการใชป้ระโยชน์เท่ียววิ่งเปล่า

ของรถหัวลากในการจดัส่งสินคา้ให้ตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงส่งผลทางตรงต่อการลดตน้ทุนโลจิสติกส์

ด้านการขนส่ง โดยมีขอบเขตในการศึกษาตั้ งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551 โดยผลจาก

การศึกษาพบว่า เม่ือคิดตน้ทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามการทาํงานในระบบใหม่บริษทักรณีศึกษา

สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์ เพือ่โอนยา้ยสินคา้

ไปจดัเก็บที่ศูนยก์ระจายสินคา้ก่อนการจดัส่งให้ตวัแทนจาํหน่ายต่อไปตามการดาํเนินงานในระบบ

เดิม เป็นปัจจยัหลกั ซ่ึงส่งผลให้บริษทักรณีศึกษาสามารถลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของการจดัส่งสินคา้

ให้ตัวแทนจําหน่ายโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดช่วงไตรมาส 4 ปี 2551 ได้ทั้ งส้ิน 

4,861,490.74 บาท จากการใชป้ระโยชน์รถเที่ยวเปล่าของรถหัวลากในการจดัส่งสินคา้ไดจ้าํนวน 

100 เที่ยว หรือคิดเป็นมูลค่าไดท้ั้งส้ิน 584,585.00 บาท นอกจากน้ี บริษทักรณีศึกษา ยงัสามารถลด

ระยะเวลาการรอสินคา้ของลูกคา้ลงได ้ 1 วนัเป็นอยา่งตํ่า จากการปรับลดกระบวนการตามระบบ

ใหม่ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกคา้มากขึ้นด้วย สําหรับขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา

ระบบให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ควรมีการทบทวนตน้ทุนท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปได ้ณ 

ช่วงเวลานั้ นๆ เพื่อให้ทันสมัย เหมาะสมและถูกต้องแม่นยาํ และปรับปรุงให้เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงและดีกวา่เดิมอยูเ่สมอ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร: กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษา คือ กลุ่มผู ้ประกอบการที่จ ําหน่าย

เคร่ืองสาํอางในประเทศไทยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook Fanpage ซ่ึงไม่สามารถหากลุ่ม

ประชากรที่แทจ้ริงได ้

กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การจดัทาํแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์และดาํเนินการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรกรณีที่ไม่

ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน และกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการ

ประมาณไม่เกิน 5 % (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548: 28) ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 

คือ 385 คน และเพิ่มตวัอยา่งไวเ้ผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว ้ 5% หรือเท่ากับ

จาํนวน 15 ตวัอยา่งรวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมดที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 400 ตวัอยา่ง และการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้าง

มาจากการศึกษาแนวความคิดต่างๆ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของ

สินคา้, ดา้นปริมาณการจาํหน่ายสินคา้, ดา้นการตั้งราคาของสินคา้, ดา้นประเภทการส่งสินคา้, ดา้น

ทาํเลที่ตั้ งจุดส่งสินค้า, ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และด้านจาํนวนพนักงาน ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถเลือกไดเ้พยีงคาํตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจยัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ออนไลน์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่ง

ออกเป็นดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ, ปัจจยัดา้นสังคม, ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย, 

ปัจจยัดา้นการบริการ, ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร, ปัจจยัดา้นบุคลากร, ปัจจยัดา้นการเงิน, ปัจจยั

ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั, ดา้นการขนส่ง, ดา้นการบริหาร

จดัการ และดา้นสารสนเทศ    

ส่วนที่ 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางการลดตน้ทุนดา้นโลจิ

สติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

คาํถามปลายเปิด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 

โดยใชว้ธีิทางสถิติที่นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ผ ล ก า ร วิ เคร าะ ห์ปั จจัยทา งด้านลักษณ ะทั่ว ไป ของ อง ค์กร  โ ด ยก า ร แ จกแจง

ความถ่ี(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัความสําเร็จ โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ผลการวิเคราะห์ ตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัทางด้านลกัษณะทัว่ไปขององคก์รที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิ

สติกส์ โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova Analysis) 
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5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความสําเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการศึกษา 

 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศและใช้ตราของคนไทย 

(ร้อยละ 24.75) จาํหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง (ร้อยละ 64.25) จดัส่งสินคา้ผ่านทางไปรษณีย ์

(ร้อยละ 64.75) มีทาํเลที่ตั้ งห่างจากจุดส่งสินค้า 1-20 กิโลเมตร (ร้อยละ 56.25) มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 50.50) และมีจาํนวนพนักงาน 1-2 คน (ร้อยละ 

30.50) 

 2. ปัจจยัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการ ถือเป็นปัจจยั

ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนม์ากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ (ค่าเฉล่ีย 3.84) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ปัจจยั

ด้านสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัด้านการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.72) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.56) และปัจจัยด้าน

การเมืองและกฎหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามลาํดบั 

 3. ผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีผลกระทบมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ปัจจัยด้านการขนส่ง มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลนม์ากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือ ดา้นคลงัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ดา้นการ

บริหารจดัการ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และดา้นสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามลาํดบั 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร มีผลกระทบต่อ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์สรุปไดว้า่ 

  4.1 ประเภทของสินค้าท่ีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนแ์ตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง 

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม 

  4.2 ปริมาณการจาํหน่ายสินคา้ที่แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการ

ขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม 
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  4.3 การตั้งราคาของสินคา้ที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการ

ขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม 

  4.4 ประเภทการส่งสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนแ์ตกต่างกนัในดา้นคลงัสินคา้ และดา้นการขนส่ง 

ส่วนในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

  4.5 ทาํเลที่ตั้ งจุดส่งสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนแ์ตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง 

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และในภาพรวม 

  4.6 การโฆษณาประชาสมัพนัธท่ี์แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนใ์นดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหาร

จดัการ และในภาพรวม ส่วนในดา้นสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 

  4.7 ด้านจาํนวนพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนท์ุกดา้นและในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์

ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์สรุปไดว้า่ 

  5.1 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นคลงัสินคา้และ

สินคา้คงคลัง ได้แก่ ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัด้านวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

  5.2 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้น

วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

  5.3 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นการบริหารจดัการ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการเงิน และปัจจยัดา้นการ

บริหารจดัการ 

  5.4 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และ

ปัจจยัดา้นการเงิน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศ

และใช้ตราของคนไทย โดยจาํหน่ายทั้ งแบบปลีกและแบบส่ง แสดงให้เห็นถึงความนิยมของ

เคร่ืองสําอางของคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ  

ผลการวิจยัดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของคลังขอ้มูลอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางและเวช

สําอาง (2558) ปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองสําอางของไทยภายใตต้ราสินคา้ไทยไดก้ลายเป็นผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางที่ยอมรับในระดบัโลกเพิม่มากขึ้นตามลาํดบั อนัเป็นผลมาจากการพฒันาคุณภาพสินคา้

จนไดม้าตรฐานสากล การพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์สามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้น การ

พฒันารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางที่มีส่วนผสมของ

สมุนไพรไทยที่นับวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ ดว้ยจุดเด่นเฉพาะตวัทั้ง

ทางดา้นรูปลกัษณ์และกล่ิน ประเทศไทยจึงมีความไดเ้ปรียบในแง่ของความหลากหลายและความ

อุดมสมบูรณ์ของวตัถุดิบประเภทสมุนไพรท่ีสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์วชสาํอางนานาชนิด และ

มีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งมาก ซ่ึงไม่เพียงแต่จะไดรั้บความนิยม

เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น หากแต่ยงัไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคในต่างประเทศมากยิง่ขึ้น ดงั

จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากกรมศุลกากร (อา้งถึงใน คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางและเวชสาํอาง

, 2558) ที่ระบุว่า มูลค่าส่งออกเคร่ืองสาํอางของประเทศไทยไปต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า

ส่งออกเคร่ืองสําอางสูงถึง 68,419 ล้านบาท ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวได้แสดงผลการวิเคราะห์ต่อว่า

เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคสนใจผลิตภณัฑธ์รรมชาติและผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 

ส่งผลใหเ้กิดการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทใหม่ๆ ท่ีใชส้มุนไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถุดิบใน

การผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางแนวโนม้เติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 2. ปัจจยัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยกับปัจจยัความสําเร็จในด้านต่างๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจยัด้านการ

บริการ ถือเป็นปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์มากที่สุด 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในขณะที่ดา้นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร 

และปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย โดยผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัจิตติยุทธ์ กาฬสงค์ 

(2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของบริษทั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัความสาํเร็จดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยั

ดา้นการเงิน รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ และดา้นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ปัจจยัด้าน

การเมืองและกฎหมาย สาเหตุสาํคญัที่ทาํให้ผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกนัอาจเป็นผลมาจาก

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจดัจาํหน่าย และผลิตภณัฑท์ี่จาํหน่ายแตกต่างกนั กล่าวคือ ลูกคา้
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กลุ่มเป้าหมายและผลิตภณัฑข์องธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ คือ ผูห้ญิง หรือผูท้ี่ช่ืนชอบ

การแต่งหนา้และบาํรุงผวิพรรณ ในขณะที่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั 

(มหาชน) คือบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวยัที่ ซ้ือของอุปโภค บริโภค ในส่วนของช่องทางการจดั

จาํหน่ายจะเห็นวา่ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายที่สาํคญัคือผา่นทาง

ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นตน้ ในขณะที่บริษทั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) มี

ช่องทางการจดัจาํหน่ายที่สาํคญัคือร้านสะดวกซ้ือตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นยา่นชุมชน เป็นตน้ 

 3. ผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีผลกระทบมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นการ

ขนส่ง มีผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์

มากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นสารสนเทศ ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารกสิกรไทย (2558) ที่ได้อธิบายต้นทุนธุรกิจแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยจาํแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ตน้ทุนทางตรง ไดแ้ก่ 

ตน้ทุนสินคา้หรือวตัถุดิบ 2) ตน้ทุนทางออ้ม ถือเป็นค่าใชจ่้ายที่ไม่ไดเ้กิดจากตวัสินคา้โดยตรง แต่

เป็นค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือหาสินคา้มาขายซ่ึงจะตอ้งนาํมารวมเป็นตน้ทุนในการ

ตั้งราคาขายด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายด้านคลังสินคา้ ด้านการบริหารจดัการ และด้านสารสนเทศ และ

สุดทา้ยคือ 3) ตน้ทุนค่าขนส่ง ค่าขนส่งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยสาํหรับการขายของออนไลน ์จาก

ขอ้มูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ตน้ทุนค่าขนส่งนั้นเป็นตน้ทุนที่มีความสําคญัที่ผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ควรตระหนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่

ปัจจัยด้านการขนส่ง มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลนม์ากที่สุด 

 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านลักษณะทั่วไปขององค์กร มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิ

สติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ พบว่า ประเภทของสินคา้ท่ีแตกต่าง

กัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์

แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และใน

ภาพรวม ประเภทการส่งสินคา้ที่แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนัในดา้นคลงัสินคา้ และดา้นการขนส่ง และทาํเลที่ตั้ง

จุดส่งสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น

สารสนเทศ และในภาพรวม จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ประเภทของสินคา้ที่แตกต่างกนั มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนั
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ทุกดา้น ซ่ึงประเภทของสินคา้ถือเป็นตน้ทุนทางตรงในการดาํเนินธุรกิจแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

(e-Commerce) (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) นอกจากน้ีผลการวิจยัดงักล่าวกลบัไม่สอดคลอ้งกบัจิตติ

ยุทธ์ กาฬสงค์ (2551) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของบริษทั ซี.พี.

เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปมี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจยัด้านขนาดพื้นที่ของร้าน โดยสาเหตุที่ทาํให้ผลการวิจยั

ดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน อาจเป็นมาจากการวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ซ่ึงเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่จาํเป็นตอ้งมีหน้า

ร้านในการจาํหน่ายสินคา้ เน่ืองจากมุ่งเน้นการจาํหน่ายผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลัก 

ในขณะที่บริษทั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) เป็นการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค จึง

จาํเป็นตอ้งมีหนา้ร้านเป็นสถานที่ในการจาํหน่ายสินคา้ เป็นตน้ 

 5. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยแห่งความสํา เ ร็จมีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์พบว่า ปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้นคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นการเมืองและ

กฎหมาย ปัจจยัด้านวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัด้านการบริหารจดัการ ต่อมาคือปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ได้แก่ ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัด้าน

การเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และ

ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ต่อมาคือปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้น

การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการเงิน 

และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ และปัจจยัแห่งความสาํเร็จที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ดา้น

สารสนเทศ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้น

บุคลากร และปัจจยัดา้นการเงิน ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวในบางส่วนมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของจิตติยทุธ์ กาฬสงค ์(2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของบริษทั 

ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจัยความสําเร็จมี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้น

การบริการปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัดา้นบุคลากรและปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 1. จากผลการวจิยัที่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศและ

ใช้ตราของคนไทย โดยจําหน่ายทั้ งแบบปลีกและแบบส่ง แสดงให้เห็นถึงความนิยมของ

เคร่ืองสาํอางของคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองสาํอางท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ ดงันั้น 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและ
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จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศและใชต้ราของคนไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดการคา้

ต่างประเทศ หรือการนาํเขา้สู่ตลาดการคา้อาเซียน ซ่ึงเป็นช่องทางที่สาํคญัจากการรวมตวักันเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินคา้

ไทย และช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชากรภายในประเทศ 

 2. จากผลการวิจยัปัจจยัความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ ที่

พบว่า ปัจจยัด้านการบริการ ถือเป็นปัจจยัความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์มากที่สุด เป็นขอ้มูลที่ช่วยสะทอ้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลนไ์ดรั้บทราบถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงว่าปัจจยัดา้นการบริการที่ดี ถือ

เป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัที่สุด ในการนํามาซ่ึงความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางออนไลน์ได้ ดังนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์จึงควรให้

ความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพงานบริการ เช่น การพูดคุยตอบคาํถามลูกคา้ การส่งของตรงเวลา 

การยิ้มแยม้แจ่มใส เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาคุณภาพงานบริการดังกล่าวจะช่วยให้การดาํเนินธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ประสบความสาํเร็จมากยิง่ขึ้น 

 3. จากผลการวิจยัผลกระทบต่อตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ ที่พบว่า ปัจจยัด้านการขนส่ง มีผลกระทบต่อตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์มากที่สุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางออนไลนจึ์งควรมีการวางแผนและคาํนวณตน้ทุนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งอยา่ง

รอบคอบ รัดกุม เช่น ค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าเดินทางไปส่งสินคา้ ค่าส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ เป็นตน้ เพราะ

อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ในภาพรวมได ้

 4. จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางด้านลักษณะทัว่ไปขององคก์ร ที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน          

โลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์ ซ่ึงพบว่า ประเภทของสินคา้ที่

แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์

แตกต่างกนั ทั้งในดา้นคลงัสินคา้ ดา้นการขนส่ง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นสารสนเทศ และใน

ภาพรวม ดังนั้ น ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสําอางออนไลน์จึงควรมีการวิเคราะห์ถึง

ตน้ทุนโลจิสติกส์ของสินคา้แต่ละประเภทใหมี้ความเหมาะสมกบัสินคา้ประเภทนั้น ๆ ไม่ควรยดึเอา

การคาํนวณตน้ทุนของสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นมาตรฐาน เพราะประเภทของสินคา้แต่ละ

ชนิดลว้นมีตน้ทุนโลจิสติกส์ที่แตกต่างกนั อาจส่งผลต่อกาํไรในการประกอบธุรกิจได ้

 5. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสํา เ ร็จที่ มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัแห่งความสาํเร็จส่วนใหญ่ที่มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งในด้านคลังสินคา้และสินคา้คงคลัง ด้านการขนส่ง ด้านการ
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บริหารจดัการ และดา้นสารสนเทศ คือ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการเมืองและ

กฎหมาย ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และปัจจยัดา้น

การบริหารจดัการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์จึงควรให้ความสาํคญั

ต่อปัจจัยดังกล่าว รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมายที่ตอ้งมีความรู้เฉพาะทาง และปัจจยัดา้น

การบริหารจดัการที่ตอ้งอาศยัทกัษะดา้นการบริหารเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากผูป้ระกอบการรายใดขาด

ทกัษะดังกล่าว ควรจะหาผูเ้ช่ียวชาญมาทาํหน้าที่ให้คาํปรึกษา หรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน์ มุ่งเนน้การศึกษาศึกษาเฉพาะธุรกิจประเภทเคร่ืองสาํอาง ซ่ึงในความ

เป็นจริงมีธุรกิจมากมายที่ประกอบกิจการจาํหน่ายสินคา้บนส่ือออนไลน์ เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาในคร้ังต่อไป

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงควรเลือกประเภทของสินคา้ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย 

เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัที่ครอบคลุมตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ผา่น

ส่ือออนไลน์มากที่สุด 

 2. การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางออนไลน ์ซ่ึงในความเป็นจริงธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ไม่ไดมี้เฉพาะช่องทางออนไลน์ ดงันั้น เพือ่ใหผ้ลการวจิยัมีความครอบคลุมต่อตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์

ของผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมระหว่างช่องทางออนไลน์

และช่องทางปกติ เช่น การมีหนา้ร้าน การขายโดยใชแ้คตตาล็อก เป็นตน้ 
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ภาวะผู้นําในการบริหารการจดัการนํา้กรมชลประทาน 

LEADERSHIP AND THE DEALING WITH PROBLEMS RELATED TO 

WATER MANAGEMENT IN THAILAND 

คณพล โกวฒันะ1และ รัตพงษ ์สอนสุภาพ2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้าํในการบริหารงานกรมชลประทาน” โดยมีวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํของกรมชลประทานในการบริหารจดัการนํ้ า แนวทางการแกไ้ขปัญหาการ

จดัการนํ้ าและแนวทางการรับมือปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วมจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลการศึกษา พบว่า ในการบริหารภายในกรมชลประทานเป็นการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วมโดยผูน้าํองคก์รไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมถึง

ประชาชนทีมี่ส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจในนโยบายหรือการบริหารท่ีเกิดขึ้นในอนาคแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหาในการจดัการนํ้ านั้นอุปสรรคที่สาํคญัคือการขาดเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ

นํ้ า ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณในการดาํเนินการ รวมถึงขาด การมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์ร

ภาครัฐอ่ืน ๆ  ในการบริหารจดัการนํ้ าดา้นต่าง ๆ  เช่น การร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้สาเหตุของปัญหา

ทรัพยากรนํ้ าที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมคิดหาสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันา เพื่อแกไ้ขและลดปัญหา

เร่ืองนํ้ าของชุมชน ฯลฯที่ผา่นมาการแกไ้ขปัญหามกัดาํเนินการดว้ยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงาน

เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลกั กลยทุธ์จากส่วนกลางอาจทาํให้การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  

ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ไดว้ิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่และความตอ้งการของประชาชนอยา่ง

แทจ้ริง จึงมีผลทาํใหก้ารวางแผนและการแกไ้ขปัญหาไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ดงันั้นการแกไ้ข

ปัญหาที่ย ัง่ยนืในการบริหารจดัการนํ้ า ควรมีการร่วมมือกนัทุกฝ่ายและปัญหาการบริหารการจดัการ

น้ียงัคงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลควรตอ้งพจิารณาปรับปรุงระบบและยทุธศาสตร์การจดัการนํ้ า ให้

เหมาะสม เพือ่แกปั้ญหาใหก้บัประชาชน ดว้ยแนวคิดของนโยบายและแผนหลกัท่ีตั้งอยูบ่นฐานแห่ง

ความเป็นจริงโดยอาศยัขอ้มูล ความรอบรู้และสติปัญญา ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีเขา้ใจในพื้นฐาน

แห่งปัญหา แล้วมีการบริหารด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เร่งรัดดาํเนินงานตาม

นโยบายและแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการใหท้ัว่ทุกลุ่มนํ้ า 

คาํสําคญั : การบริหารจดัการนํ้ า, ภาวะผูน้าํ, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract 

The objective of this research was to study leadership in the Royal Irrigation Department 

(RID) for water management, and solutions of water problem and potential flood.   

The results of this research showed that the administration style of Royal Irrigation 

Department is participatory governance. RID’s leaders give subordinates and public opportunities 

to express their opinions and participation in policy decision making. The main obstacles of water 

management are the lacks of water management tools, personnel, budget, and public and public 

agencies participation in terms of exploring the causes of water problems, developing a model and 

method to solve and reduce the problems etc. In the past, the RID’s solutions were hastily conducted 

for achieving the central government’s policy and strategy, resulting in incomplete analysis of 

problems and lack of analyzing local problems and  local demand. Consequently, water 

management plans and solutions were unsuccessful.  To address these issues, the RID should rely 

on sustainable approach to water management through the participation of all parties.  The problem 

of water management is considered as a national agenda, requiring the government’s action to 

improve the water management tactics to solve the problems with objective policy and master plan 

based on data knowledge, wisdom, and intellect of all stakeholders who understand the basis of the 

problem as well as efficient concepts and technology, rapid implementation to achieve the 

established policy and plan throughout all watersheds.    

 

Keywords: water management, leadership, participatory governance 
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1. บทนํา 

นํ้ าเป็นทรัพยากรที่สาํคญัต่อชีวติมนุษย ์พชื และสตัว ์โดยนํ้ าเป็นปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิต

ของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายดงันั้นการบริหารจดัการนํ้ าจึงเป็นกลไกท่ีช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและ

สงัคมเพือ่คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศ หลายประเทศทัว่โลกประสบกบัภาวะปัญหาที่

เกิดขึ้นจากนํ้ าทั้งนํ้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอตลอดจนปัญหาอุทกภยั ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึง

ประเทศที่ประสบกบัปัญหาการบริหารจดัการนํ้ า  

นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยประสบกบัภาวการณ์เกิดอุทกภยัที่รุนแรงหลายคร้ัง 

และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ สาํหรับอุทกภยัคร้ังที่รุนแรงที่สุดเป็น

ประวติัการณ์ คือ ในปีพ.ศ.2554 โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปลายปี มีพื้นที่ประสบภยักระจายตวัใน

ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีการประกาศพื้นท่ีภยัพบิติักรณีฉุกเฉินรวมทั้งส้ิน 65จงัหวดั โดยอุทกภยั

ในคร้ังน้ีไดส่้งผลกระทบต่อประเทศในหลายๆดา้น อาทิ ดา้นการศึกษาซ่ึงสถานศึกษาทัว่ประเทศ

ถูกนํ้ าท่วมกว่า 2,000แห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาท, ด้านอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมหลายแห่งไดรั้บผลกระทบหนกั เป็นผลใหเ้กิดความขดัขอ้งในการผลิตและขาดแคลน

ปัจจยัการผลิตป้อนโรงงานทัว่โลก, ด้านการท่องเที่ยว ได้รับความเสียหายในรูปแบบของค่าเสีย

โอกาสในการนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ,ดา้นการขนส่งคมนาคม ตอ้งมีการปิดการจราจรบนถนนกวา่ 

88เส้นทางที่ เป็นอัมพาตไม่สามารถสัญจรได้ และกว่า 117 เส้นทางที่ มีนํ้ าท่วมขัง และด้าน

เกษตรกรรมพื้นที่ทาํการเกษตรไดรั้บความเสียหายกว่า 11.20 ไร่ ในขณะที่ธนาคารโลกไดป้ระเมิน

มูลค่าความเสียหายถึง 1.44 ล้านล้านบาท ซ่ึงอุทกภยัในคร้ังน้ีมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็น

อนัดบั 4 ของโลก และถูกกล่าวขานวา่เป็นอุทกภยัที่ร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณนํ้ าและจาํนวน

ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

จากปัญหาอุทกภยัในปี พ.ศ.2554 จะพบวา่สาเหตุที่ทาํให้เกิดนํ้ าท่วมรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤต

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการคือ สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากการกระทาํของ

มนุษย ์กล่าวโดยสรุปสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติอนัไดแ้ก่ 1)การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผล

ใหป้ริมาณฝนตกมาก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2554ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 39 ในภาคเหนือ 

และสูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 22ในภาคกลางทั้งยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายโุซนร้อน ไหหม่า นกเตน ไห่

ถาง เนสาด นาลแก และร่องความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรงท่ีพดัผา่นภาคเหนือ2)ปริมาณนํ้ ามากกว่าค่า

ปกติต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนสิงหาคม –กลางเดือนตุลาคม25543)ลักษณะทางกายภาพและสภาพภูมิ

ประเทศ โดยสภาพพื้นที่ลุ่มแม่นํ้ าภาคกลางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม ประกอบกบั

สภาพภูมิประเทศตอนบนของพื้นที่ลุ่มนํ้ ามีความลาดเทมาก ส่วนตอนล่างเป็นพื้นท่ีลุ่มตํ่า เอ้ือต่อการ

เกิดนํ้ าท่วมขงั และสภาพลาํนํ้ าตอนบนของพื้นท่ีลุ่มนํ้ ามีความกวา้งมากกวา่ลาํนํ้ าตอนล่าง ซ่ึงไม่เอ้ือ
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ต่อการระบายนํ้ าทาํให้เกิดนํ้ าท่วมขงัในพื้นที่ตอนกลางเป็นระยะเวลานาน นอกจากน้ีสาเหตุอีก

ประการ คือ สาเหตุจากการกระทาํของมนุษย ์โดยแบ่งไดเ้ป็น 1)การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์

ที่ดินซ่ึงเปล่ียนไปจากอดีต อาทิ พื้นท่ีป่าไม้เปล่ียนเป็นชุมชน พื้นท่ีเกษตรกรรมเปล่ียนเป็นเขต

อุตสาหกรรม และหมู่บา้นจดัสรร ทาํให้พื้นที่รองรับนํ้ าท่วมตามธรรมชาติ หรือ แกม้ลิง มีไม่เพียง

พอที่จะรองรับปริมาณนํ้ าจาํนวนมาก2)การบริหารจดัการนํ้ าดา้นการพฒันาแหล่งนํ้ าเพือ่การเก็บกกั

นํ้ าช่วงนํ้ าหลากไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้ าหลากที่มีมากกว่าปกติได ้นอกจากน้ี

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการบริหารจดัการนํ้ าไม่สามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการในช่วงเวลานํ้ าหลาก และไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ อาทิ ประตูระบายนํ้ า อาคารบงัคบันํ้ า และเคร่ืองสูบนํ้ า 3)การสร้างระบบ

ป้องกนัตนเอง โดย บุคคล ชุมชน ทาํคนักั้นนํ้ าตนเองส่งผลให้นํ้ าระบายไดช้า้ การสูบนํ้ าออกจาก

พื้นที่ตนเองทาํใหเ้ป็นการเพิม่นํ้ าในพื้นท่ีคนอ่ืน ตลอดจนการสร้างชุมชนบนพื้นท่ีนํ้ าท่วมขงัในอดีต 

หรือแมก้ระทัง่การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆรุกลํ้าและกีดขวางทางนํ้ าและการไหลของนํ้ า

ตามธรรมชาติ 

ซ่ึงหน่วยงานที่รับผดิชอบในการบริหารจดัการนํ้ า คือ กรมชลประทาน โดยกรมชลประทาน

มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งนํ้ าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้ าให้เพียงพอ และจดัสรรนํ้ าใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ า

ทุกประเภทเพื่อให้ผูใ้ชน้ํ้ าสามารถใชน้ํ้ าไดอ้ยา่งทัว่ถึงตลอดจนป้องกนัความเสียหายที่เกิดจากนํ้ า 

และในเหตุการณ์อุทกภยัปี 2554 กรมชลประทานเองก็เป็นหน่วยงานหลกัในการแกไ้ขปัญหาในคร้ัง

น้ี  

โดยกรมชลประทานไดมี้แผนรับมือต่อสถานการณ์อุทกภยั อาทิ การพร่องนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า 

ระบบลาํนํ้ าสายหลกัและคลองธรรมชาติต่างๆ, การสร้างคนักั้นนํ้ าตามแนวรับเพือ่ใหม้วลนํ้ าไหลไป

ในทิศทางที่กาํหนดไวซ่ึ้งเป็นการจาํกัดวงโคจรของมวลนํ้ าไม่ให้กระจายพื้นที่ในวงกวา้ง, การ

ระบายนํ้ าออกสู่ทะเลเพือ่ใหม้วลนํ้ าในแต่ละพื้นที่ลดปริมาณลง รวมทั้งการกาํจดัส่ิงกีดขวางทางนํ้ า 

หรือวชัพืช รวมถึงส่ิงรุกลํ้าลาํนํ้ าต่างๆ แต่เน่ืองดว้ยมวลนํ้ าท่ีมีจาํนวนมากและการบริหารจดัการนํ้ า

พบอุปสรรคมากมายจึงทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาไม่สมัฤทธ์ิผลตามท่ีควรจะเป็น 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม ในประเทศไทยไดมี้การพฒันาแหล่งนํ้ าที่

จาํเป็นไม่เพียงพอต่อปริมาณนํ้ าท่วมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการขาดแคลนเคร่ืองมือต่างๆที่ใชค้วบคุม

เก็บกกันํ้ า เช่นอ่างเก็บนํ้ า เขื่อน แกม้ลิง ซ่ึงทาํหนา้ที่ใน2  มิติ คือมีหนา้ที่ทั้งเก็บกกันํ้ าและระบายนํ้ า

ออกเพื่อผนันํ้ ามาใช้ในเวลาที่นํ้ าขาดแคลนส่วนflood way นั้นเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแกไ้ข

ปัญหานํ้ าท่วมโดยเป็นการสร้างทางไหลของนํ้ าให้เพิ่มขึ้นอุปสรรคที่สําคญัอีกประการคือ ขาด

งบประมาณ ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่าง
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ภาครัฐกบัภาครัฐดว้ยกนัเองหรือภาคประชาชนกบัภาครัฐจะเห็นไดว้่ายงัขาดการประสานงานและ

การบูรณาการร่วมกนัเพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาไปในทิศทางเดียวกนั 

จากขา้งตน้จะพบว่าปัญหานํ้ าท่วมนั้นเป็นปัญหาสําคญัที่ทุกคนทุกฝ่ายได้รับผลกระทบ

ร่วมกนัดงันั้นการเร่ิมตน้แกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองที่คนไทยทุกคนตอ้งต่ืนตวัในการมีส่วน

ร่วมเพือ่บริหารจดัการนํ้ าอยา่งจริงจงั โดยกาํหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการนํ้ าท่วมของกรมชลประทาน 

 2. เพือ่ศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดัการนํ้ าของกรมชลประทาน 

 3. เพือ่ศึกษาแนวทางการรับมือปัญหานํ้ าท่วมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัญหาเร่ืองบริหารจดัการนํ้ าในประเทศไทยภายหลงัจากเหตุ

นํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ปี พ.ศ.2554 ว่ามีแนวทางการรับมือกับเร่ืองนํ้ าอย่างไรบ้างกรณีศึกษากรม

ชลประทานซ่ึงเป็นหน่วยงานสาํคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผนการรับมือแกไ้ขปัญหาเร่ืองนํ้ า

ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสนทนา เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะมีการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอยา่ง มีการซกัถาม พร้อมการสงัเกตบุคลิกภาพ อากปักิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา 

ขณะสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตีความหมายตามพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์

ประกอบคาํสมัภาษณ์ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงเป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยจะมีแนวของขอ้คาํถามใช้

สอบถามผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะเจาะลึก และคน้หารายละเอียดในประเดน็ท่ีศึกษาอยา่งลึกซ้ึง การ

สัมภาษณ์เชิงลึกนั้นตอ้งการให้ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น ให้คาํอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั

ความสาํคญัของเร่ืองและสถานการณ์ ตลอดจนความเช่ือ ความหมายต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเหตุผล  เป็นการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  

Analysis) เป็นการนาํขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น 

ยอ้นกลบัมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นบทความ 

โดยเป็นการเรียบเรียงขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูล ผสมผสานต่อกนัเป็นความเรียงที่สมบูรณ์ 
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4. ผลการวิจัย 

กรมชลประทาน มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งนํ้ าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้ าให้เพียงพอ 

และจดัสรรนํ้ าให้กบัผูใ้ชน้ํ้ าทุกประเภท เพื่อให้ผูใ้ชน้ํ้ าไดรั้บนํ้ าอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมตลอดจน

ป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้ า โดยให้มีอาํนาจหน้าที่ดงัต่อไปน้ี (1) ดาํเนินการจดัให้ไดม้าซ่ึง

นํ้ า  หรือกักเก็บรักษาควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้ าเพื่อการเกษตร การพลังงาน การ

สาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการชลประทาน กฎหมายวา่ดว้ยคนัและคู

นํ้ าและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง(2) ดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้ าความ

ปลอดภยัของเขื่อนและอาคารประกอบกบัการคมนาคมทางนํ้ าที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจน

ดาํเนินการเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ไดเ้ป็นแผนงานประจาํปีของกรม (3) ดาํเนินการจดัรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม และ (4) ปฏิบติัการอ่ืนใด

ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

ในการบริหารราชการภายในกรมชลประทานนั้นเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

โดยผูน้าํองคก์รไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบบญัชามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงประชาชน

ที่มีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจในนโยบายหรือการบริหารที่เกิดขึ้นในอนาคต แนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาในการจดัการนํ้ านั้นอุปสรรคที่สาํคญัคือการขาดเคร่ืองมือในการบริหารจดัการนํ้ า ขาด

บุคลากร ขาดงบประมาณในการดาํเนินการ รวมถึงขาด การส่วนร่วมของประชาชน องคก์รภาครัฐ

อ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการนํ้ าดา้นต่าง ๆ ที่ผ่านมาการแกไ้ขปัญหามกัดาํเนินการดว้ยความเร่งรีบ

เพราะมุ่งสร้างผลงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลกั กลยทุธ์จากส่วนกลางอาจทาํให้การ

วเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ไดว้เิคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีและความตอ้งการ

ของประชาชนอย่างแทจ้ริง จึงมีผลทาํให้การวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสําเร็จ

เท่าที่ควรนํ้ า ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาท่ีย ัง่ยนืในการบริหารจดัการนํ้ า ควรมีการร่วมมือกนัทุกฝ่าย 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการนํ้ าจึงต้องพัฒนากลไกและ

กระบวนการบริหารจดัการเชิงบูรณาการขึ้นมา (ปัจจุบนัไม่มีกลไกดา้นน้ีที่ชดัเจน) โดยเสริมสร้าง

เครือข่ายการประสานงานและการทาํงานร่วมกนั ของฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถ่ิน ในการพฒันา การใช้และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรนํ้ า โดยให้ความสาํคญักบัการให้ความรู้แก่แกนนาํชุมชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพกระบวนการ

เรียนรู้และริเร่ิมในชุมชน พฒันาระบบรวบรวมและจดัทาํขอ้มูลระดบัทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกนั สร้าง

กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมทาํ ฯลฯ เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มศกัยภาพทางสังคม สามารถ

ร่วมกนันาํพาใหก้ารจดัการทรัพยากรนํ้ าทุกดา้นเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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จากสถานการณ์นํ้ าในรอบ 30 ปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาดา้นทรัพยากรนํ้ า 

ทั้งภยัแลง้ อุทกภยัและนํ้ าเสียบ่อยคร้ังขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความ

เสียหายและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยัผลผลิตทางการเกษตรเป็นวตัถุดิบ ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาทรัพยากรนํ้ า

อยา่งเป็นระบบ โดยมีการบริหารจดัการทรัพยากรดินและนํ้ าแบบบูรณาการ เพือ่เพิม่มูลค่านํ้ าในการ

ผลิต มีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวางแผนการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภยั ภยัแล้ง และคุณภาพนํ้ า ในมิติของกรมชลประทาน มีเป้าหมายในการ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุภยัแลง้และอุทกภยัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยปัญหาและอุปสรรคที่สําคญัของการแก้ไขปัญหาภยัแล้งและอุทกภัยนั้น ส่วนมากจะอยู่ที่

เคร่ืองมือที่ไม่พร้อม กฎหมายที่ไม่รองรับ งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอต่อการสร้างเคร่ืองมือในการ

บรรเทาแก้ไขปัญหาภยัแลง้และอุทกภยัและการต่อตา้นการพฒันาที่มีการบุกรุกพื้นป่า รวมทั้งมี

ปัญหากบัการประสานงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการแกไ้ขปัญหานั้น ไดมี้โครงการตามแนวพระราชดาํริที่สาํคญัคือโครงการแกม้ลิงซ่ึง

ลกัษณะของโครงการแกม้ลิงจะดาํเนินการระบายนํ้ าออกจากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้นํ้ าไหลลงคลอง

พกันํ้ าที่ชายทะเล จากนั้นเม่ือระดบันํ้ าทะเลลดลงจนตํ่ากวา่นํ้ าในคลอง นํ้ าในคลองจะไหลลงสู่ทะเล

ตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเร่ิมสูบนํ้ าออกจากคลองที่ทาํหนา้ที่แกม้ลิง เพื่อทาํให้นํ้ าตอนบนค่อยๆ 

ไหลมาเอง จึงทาํให้เกิดนํ้ าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง จนในที่สุดเม่ือระดบันํ้ าทะเลสูงกว่าระดบัในคลอง 

จึงปิดประตูระบายนํ้ า โดยใหน้ํ้ าไหลลงทางเดียว (One Way Flow) โครงการน้ีจึงเป็นโครงการท่ีทาง

ชลประทานใชบ้รรเทาปัญหาไดอ้ยา่งดีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

5. การอภิปรายผล 

 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านทรัพยากรนํ้ า ทั้งภยัแล้ง อุทกภยัและนํ้ าเสีย

บ่อยคร้ังขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปีก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยั

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวตัถุดิบ ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาทรัพยากรนํ้ าอยา่งเป็นระบบ โดยมีการ

บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการ เพื่อให้ มีกาใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

วางแผนการใชท้รัพยากร ธรรมชาติอยา่งสมดุล เพือ่แกไ้ขปัญหาอุทกภยั ภยัแลง้ และคุณภาพนํ้ า ใน

มิติของกรมชลประทาน การบริหารองคก์รนั้น ทุกฝ่ายภายในองคก์รมีเป้าหมายในการช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุภยัแลง้และอุทกภยัอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 72 “รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
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หลากลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมตามหลกัการพฒันาที่ย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ

อนามัย สวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” และสอดคล้องกบั การศึกษาภาวะผูน้ําของ

มหาวิทยาลัยมิชิแกน   (The Michigan Leadership Studies) การศึกษาภาวะผูน้ําของมหาวิทยาลัย

มิชิแกน มุ่งเน้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูน้ํากับกระบวนการกลุ่ม และผลการ

ปฏิบติังานของกลุ่ม ซ่ึงผลงานของกลุ่มจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแยกผูน้าํที่มีประสิทธิภาพ และผูน้าํที่

ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพนอ้ยการศึกษาสรุปพฤติกรรมผูน้าํแบบภาวะผูน้าํแบบมีส่วน

ร่วม (Participative Leadership)     Rensis  Likert  และสถาบนัวิจยัสังคม  มหาวิทยาลัยมิชิแกนทาํ

การวจิยัดา้นภาวะผูน้าํ ไดเ้สนอวา่การนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควร

กระทาํโดยใชก้ลุ่มนิเทศงานจะดีกว่าจะนิเทศคนเดียว เพราะการนิเทศงานโดยกลุ่มจะเปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจ นอกจากนั้น ยงัช่วยเพิม่การส่ือสาร 

เพิ่มความร่วมมือและลดความขดัแยง้ หน้าที่ของผูน้ําในกลุ่มนิเทศงาน ควรจะเป็นผูน้ําในการ

อภิปรายผลให้การสนับสนุนให้มีการอภิปรายกาํหนดขอบเขตและทิศทางในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

และยงัสอดคล้องกับ การศึกษาภาวะผูน้ําแบบมีส่วนร่วม คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน   

(Participative Leadership) การศึกษาภาวะผู ้นําแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเ ก่ียวข้องกับ

กระบวนการตดัสินใจ โดยผูน้าํมีแนวโนม้จะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมาร่วมในการตดัสินใจหรือให้

มีอิทธิพลในการตดัสินใจของผูน้ํา เช่น การปรึกษา การร่วมตดัสินใจ (Joint Decision) เป็นการ

ตดัสินใจที่ผูน้าํ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้าร่วมประชุมแลว้ อภิปรายถึงปัญหาและทางเลือกต่าง ๆ ที่

ดี ก่อนที่จะร่วมกนัตดัสินใจโดยที่ผูน้าํมีฐานะเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มคนหน่ึง ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของคนอ่ืน ๆ ผลการตดัสินใจถือเป็นการดสินใจของกลุ่ม 

 ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า แมว้า่รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาเหล่านั้นและไดห้าทางแกไ้ข

มาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่าง ๆ ทั้งหลายก็ยงัมีอยู่อย่างเดิมและมีแนวโน้มที่จะทวีความ

รุนแรงขึ้นทุกปี แมว้า่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก็พยายามดาํเนินแกไ้ขปัญหาโดยมีโครงการต่าง ๆ 

เกิดขึ้นมากมาย แต่การดาํเนินการส่วนใหญ่ของแต่ละหน่วยงานแมจ้ะมีหลกัการที่จะดาํเนินการ

โครงการร่วมกนั สอดคลอ้งกบั Bono , E.D.  (1984) ว่าจินตนาการเป็นส่ิงที่มีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่  

การเขา้ใจเป้าหมายระยะยาวและเขา้ใจทิศทางที่จะกา้วไปสู่เป้าหมาย  จะส่งผลให้การใชดุ้ลยพินิจ

และการตดัสินใจทาํไดง่้ายขึ้น   เน่ืองจากไดย้ดึถือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้วสิยัทศัน์จึงเตม็ไปดว้ยพลงั  

แต่ในทางปฏิบติัจริง ๆ ปรากฏว่าทาํงานเป็นแบบเอกเทศและขาดการประสานงานกนัอยา่งจริงจงั 

การพฒันากลไกและกระบวนการจดัการเชิงบูรณาการที่เนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยที่นํ้ าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาํคญัยิง่ต่อการดาํเนินชีวิตของทุก ๆ ส่ิงในสงัคม ทั้งคน สตัว ์และพืช 
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นํ้ าเป็นปัจจยัสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของผูค้น ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคประจาํวนั 

และการใชเ้พื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และนํ้ าก็จดัว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคญั

เก่ียวขอ้งกับระบบนิเวศน์ จึงตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการนํ้ าทั้งปริมาณและคุณภาพ อย่าง

สอดคลอ้งและบูรณาการเพือ่รักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกลุ่มนํ้ าไว ้โดยอาศยักลไกการมีส่วน

ของทุกฝ่ายและที่สําคญัคือประชาชนในลุ่มนํ้ าผูมี้ส่วนได้เสียด้วย สอดคล้องกับแนวคิดในการ

แกปั้ญหาของ DeBono (1971 และ 1991) เสนอแนวคิดในการแกปั้ญหาโดยประยกุต์ใชว้ิธีการคิด

แบบนอกกรอบ โดยเช่ือว่าปัญหาส่วนใหญ่ตอ้งการมุมมองที่แตกต่างจึงจะแกไ้ขไดส้าํเร็จ วิธีการที่

จะทาํให้ไดมุ้มมองที่แตกต่างเก่ียวกบัปัญหาคือ การแยกปัญหาเป็นส่วนๆ แลว้นาํกลบัมารวมกลุ่ม

เข้าด้วยกันในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมหรือสุ่มบางส่วนมารวมกัน  หลักการน้ีเสนอ

องคป์ระกอบ ในการแกปั้ญหา 4 ประการคือ 1) คน้หาความคิดเด่นๆ ท่ีเป็นหลกัในทาํความเขา้ใจกบั

ปัญหา 2) คน้หาวิธีการที่แตกต่างออกไปในการมองปัญหา 3) ปล่อยวางการคิดแบบยดึติด และ 4) 

ให้โอกาสตนเองในการเปิดรับความคิดอ่ืนๆ กลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จดักรนํ้ าดา้นต่าง ๆ ควรพฒันาใหมี้การดาํเนินการในทุกดา้นใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั เช่น การร่วม

ทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรนํ้ า ได้แก่ การขาดแคลนนํ้ า การเกิด

อุทกภยั และด้านคุณภาพนํ้ าที่เส่ือมโทรม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความตอ้งการที่จะแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนร่วมคิดหาสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาเร่ืองนํ้ าของ

ชุมชน หรือเพือ่สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการนํ้ าของชุมชน 

โดยคาํนึงถึงสิทธิชุมชนเสมอดว้ย ร่วมวางนโยบาย หรือกาํหนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ เพือ่

บรรเทาหรือขจดัปัญหาเร่ืองนํ้ าที่สนองความตอ้งการของชุมชน ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรนํ้ าที่

มีจาํกดัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งเป็นธรรม ร่วมจดัการ หรือปรับปรุงรับการบริหารงาน

พฒันาเก่ียวกบันํ้ าในลุ่มนํ้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของ

ชุมชน ตามขีดความสามารถของชุมชนเอง และของหน่วยงาน ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน

โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วม

บาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทาํไว ้ทั้งที่เอกชนและรัฐดาํเนินการให้ใชป้ระโยชน์ไดย้นืนาน

ตลอดไป ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการและภาคเอกชนจดัขึ้น โดยร่วมเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบั มีส่วนร่วมในการเป็นผูช้กัชวน แนะนาํ ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองราว 

ข่าวสาร เก่ียวกับการบริหารจดัการนํ้ าดา้นต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มนํ้ าได้รับรู้

เร่ืองราวและเกิดความเขา้ใจที่ดี สอดคลอ้งกบั Michael K. Mann (1984, p. 185-213) ไดก้ล่าวไวว้่า 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารราชการที่หน่วยงานของรัฐไดเ้ปิดโอกาสให้

ประชาชนผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย ไดเ้ขา้ มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการบริหารและดาํเนินงานของ
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รัฐ โดยถือว่าการดําเนินการเจรจา และปรึกษาหารือในการตัดสินใจจะง่ายกว่า และสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ไดดี้กว่าการดาํเนินการตดัสินใจโดยหน่วยงานภาครัฐ

เพียงฝ่ายเดียว และยงัไดส้อดคลอ้งกบั Peter Evans (1996, p. 1,119-1,132) กล่าวไวว้่า การบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐที่ยึดถือการสร้างความ

เขม้แขง็ของระบบการบริหารงานผา่นการ มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแบบประชาธิปไตย ซ่ึง

มุ่งเนน้ใหเ้กิดความเขม้แขง็ทั้งในระดบั องคก์ารและความแขง็แกร่งของภาคประชาชนในสงัคม โดย

การเสริมสร้างความไวว้างใจให้เกิดขึ้น ในหมู่ประชาชนทัว่ไป และยงัได้สอดคล้องกับ  Kostas 

Papadakis (2006, p. 54) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กรอบในการ

บริหารราชการในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะ ที่ไม่ไดม้อบความไวว้างใจในการ บริหารงานไวท้ี่

หน่วยราชการหรือการบริหารงานภาครัฐแต่เพียงผูเ้ดียว แต่เก่ียวขอ้งกับความ ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของรัฐและกลุ่มประชาสังคม สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2550, 

ออนไลน์) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซ่ึงน้าเอา

ความตอ้งการและความเช่ือ ทศันคติ หรือค่านิยมของประชาชนเขา้มาประกอบการตดัสินใจของ

องคก์รภาครัฐ ซ่ึงการมีส่วนร่วมเป็น กระบวนการส่ือสารสองทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจที่ดีโดยมีสาธารณชนใหก้าร สนบัสนุน 

6. บทสรุป 

จากสภาพปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า แมว้า่รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาเหล่านั้นและไดห้า

ทางแกไ้ขมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่าง ๆ  ทั้งหลายก็ยงัมีอยูอ่ยา่งเดิมและมีแนวโน้มท่ีจะทวี

ความรุนแรงขึ้นทุกปี แมว้า่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งก็พยายามดาํเนินแกไ้ขปัญหาโดยมีโครงการ

ต่าง ๆ เกิดขึ้ นมากมาย แต่การดําเนินการส่วนใหญ่ของแต่ละหน่วยงานแม้จะมีหลักการท่ีจะ

ดาํเนินการโครงการร่วมกนั แต่ในทางปฏิบติัจริง ๆ ปรากฏว่าทาํงานเป็นแบบเอกเทศและขาดการ

ประสานงานกนัอยา่งจริงจงั 

นอกจากน้ีการแก้ไขปัญหามักดําเนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพื่อ

สนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลกั จึงมกักาํหนดแนวทางหรือกลยทุธ์จากส่วนกลางซ่ึงอาจทาํให้

การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ไดว้ิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่และความ

ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง จึงมีผลทาํให้การวางแผนและการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไม่

ประสบผลสาํเร็จเท่าที่ควร 

ดงันั้นกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดักรนํ้ าดา้นต่าง ๆ ควรพฒันา

ใหมี้การดาํเนินการในทุกดา้นใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั เช่น การร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาทรัพยากรนํ้ า ไดแ้ก่ การขาดแคลนนํ้ า การเกิดอุทกภยั และดา้นคุณภาพนํ้ าที่เส่ือม
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โทรม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมคิดหาสร้างรูปแบบ

และวิธีการพฒันา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาเร่ืองนํ้ าของชุมชน หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการนํ้ าของชุมชน โดยคาํนึงถึงสิทธิชุมชนเสมอดว้ยร่วม

วางนโยบาย หรือกาํหนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ เพือ่บรรเทาหรือขจดัปัญหาเร่ืองนํ้ าท่ีสนอง

ความตอ้งการของชุมชนร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรนํ้ าที่มีจาํกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

อย่างเป็นธรรมร่วมจัดการ หรือปรับปรุงรับการบริหารงานพฒันาเก่ียวกับนํ้ าในลุ่มนํ้ าให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ

ชุมชนเอง และของหน่วยงานร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายที่กาํหนดไวร่้วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่

ทาํไว ้ทั้งที่เอกชนและรัฐดาํเนินการให้ใชป้ระโยชน์ไดย้นืนานตลอดไปร่วมประชุม อบรม สมัมนา 

ที่ทางราชการและภาคเอกชนจดัขึ้น โดยร่วมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบัมีส่วน

ร่วมในการเป็นผูช้กัชวน แนะนาํ ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองราว ข่าวสาร เก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า

ดา้นต่าง ๆ ใหป้ระชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มนํ้ าไดรั้บรู้เร่ืองราวและเกิดความเขา้ใจที่ดี 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

- ควรมีการศึกษาเร่ืองเดียวกนัน้ี ในมิติ     อ่ืน ๆ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของปัจจยัที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการบริหารจดัการนํ้ าของหน่วยงานในสังกดักรมชลประทานใน

ระดบัอ่ืน ๆ  

- ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างผลสมัฤทธ์ิในการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ

ของหน่วยงานในสงักดักรมชลประทาน โดยยดึภารกิจหลกัในการบริหารจดัการนํ้ าเป็นตวัตั้ง 

7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีสาํเร็จไดด้้วยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยู่สูงจาก รองปลดักระทรวงเกษตร 

เลิศวิโรจน์ โกวฒันะ,ขา้ราชการกรมชลประทานฯ, ผศ.ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ,ดร.ฉัตรวรัญ องค

สิงห์และ อาจารยท์ุกท่านในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนอง 

SATISFACTIONS OF THE SERVICE USERS THE SERVICES RENDERED  

BY ALIEN SERVICE SUP-DIVISION RANONG IMMIGRATION 

ร.ต.อ.ดนยั  ชุ่มอภยั1 ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจังหวดั

ระนอง ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

จาํนวนทั้งส้ิน 70 คน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความตอ้งการที่

จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด  ความตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความ

ตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ทุกดา้น มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมากที่สุดตามลาํดบั มีเพยีงดา้น

ความตอ้งการทางร่างกายเท่านั้น ที่ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  

ด้านความตอ้งการทางร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ระดบัแรงจูงใจ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี  ในหน่วยงานที่ท่านปฏิบติังานอยูมี่ความพร้อมดา้น

วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานดีแล้ว การดาํเนินการด้านสิทธิต่างๆ ภายใน

หน่วยงาน เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร หรือการเบิกสิทธิประโยชน์ สะดวก 

รวดเร็วดี  สวสัดิการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบนั ที่พกั ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร หรือเงินช่วยเหลือต่างๆ 

เหมาะสม และเพียงพอต่อความตอ้งการของท่าน เงินเดือนที่ได้รับจริงในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ปัจจุบนั เพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงานและความสามารถของท่านดีแลว้  เงินเดือนท่ีไดรั้บ

จากการปฏิบติัหน้าที่เพียงพอต่อการดาํรงชีพในภาวการณ์ปัจจุบนัไดอ้ย่างมีความสุข ส่วนระดบั

แรงจูงใจปานกลาง  ไดแ้ก่ รายไดพ้เิศษจากการหารายไดน้อกเวลาการดาํรงชีพในภาวการณ์ปัจจุบนั

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) 

วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) วิทยาลยั

นวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบว่า ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมกบัตวัท่าน 

ไม่วา่จะในเร่ืองหนา้ที่การงานหรือเร่ืองส่วนตวั ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เม่ือทราบถึงความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาไม่เคยลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วย

อารมณ์แต่จะใชเ้หตุผลที่สมควร ผูบ้งัคบับญัชาให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือทราบถึง

ความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หน้าท่ีราชการท่ีท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีปลอดภยั และหน้าที่

ราชการที่ท่านปฏิบติัอยู ่   เป็นงานทีม่ัน่คงไม่ตอ้งถูกออกจากราชการไดโ้ดยง่าย ตามลาํดบั 

ดา้นความตอ้งการทางสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี  ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นกนัเอง ความสัมพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกนัดีทั้งเร่ือง

ส่วนตวัและเร่ืองงานในหนา้ที่ ลกัษณะงานที่รับผดิชอบเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานตรงกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีในสายงานของท่าน งานในหนา้ท่ีในปัจจุบนัเป็นงาน

ที่ทาํให้ท่านรู้สึกกระตือรือร้นอยากปฏิบติัอยูเ่สมอ ปริมาณงานทีไ่ดรั้บมอบหมายให้ดูแลเหมาะกบั

กาํลงัความสามารถของท่าน สภาพที่ทาํงานเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน พอใจกบังานที่ทาํ

และเตม็ใจที่จะปฏิบติังานนั้น ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ตามลาํดบั 

ดา้นความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่  ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ดงัน้ี หน่วยงานมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจ

ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ และปรับปรุงวุฒิ  ผูบ้งัคบับญัชาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้

ความเช่ียวชาญในหน้าที่การงาน ขา้ราชการในหน่วยงานมีโอกาสได้รับการพิจารณาในความดี

ความชอบหรือความกา้วหน้าอยา่งเท่าเทียมกนั หน่วยงานส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนขา้ราชการ

ในสังกัดได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมาโดยตลอดการพิจารณาแต่งตั้ งการเล่ือนขั้น

เงินเดือนหรือการเล่ือนตาํแหน่งในหน่วยงานจะขึ้นอยูก่บัความรู้ความสามารถมากกว่าความพอใจ

ของผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานว่าเป็นส่วนสําคญัที่ทาํให้การปฏิบติังาน ของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบติัหนา้ที่ทาํให้ท่านมีโอกาสไดรั้บเล่ือนตาํแหน่งหนา้ที่สูงขึ้นไป

เร่ือยๆ สมาชิกทุกคนในหน่วยงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้รับการพิจารณาความดี

ความชอบโดยเท่าเทียมกนัตามความสามารถของแต่ละคน ตามลาํดบั 

ความตอ้งการที่จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ดงัน้ี รู้สึกภูมิใจเม่ือไดท้ราบ

ข่าว เก่ียวกบัความสาํเร็จของหน่วยงาน เม่ือมีการพจิารณาความดีความชอบจากหน่วยงานจะไดรั้บ

การปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามลาํดบั 
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คาํสําคญั   :  แรงจูงใจ, ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

Abstract 

 In this study, the researcher used questionnaires to collect data about job performance 

motivation from 70 Ranong immigration officials. The results can be discussed as follows. 

The job performance motivation level of Ranong immigration officials in overall and in 

each aspect was at a highest level. When each aspect was considered, it was found that need of 

success as expected, social need, need of honor, need of security and safety were at a highest level 

respectively. Only physical need was at a high level.  

The physical need in overall was at a high level. When each aspect was considered, a 

majority of motivation was at a high level. That is, the aspects that the availability of materials, 

equipment and tools in the organization was well-prepared, implementation of welfare in the 

organization such as the reimbursement of medical treatment, the children’s tuition fee or other 

benefits were quickly processed, the current welfare, the house allowance, the children’s tuition fee 

or the subsidy served needs, the actual salary was sufficient and well-suited the workload and 

abilities and the current salary earned from work was sufficient to live happily in the present 

situation were rated at a high level.  

The need of security and safety in overall was at a highest level. When each aspect was 

considered, it was found that the motivation levels of all items were at a highest level. That is, the 

aspects that the supervisors were fair in job performance or personal matters, the supervisors 

provided assistance to the subordinates when they knew the troubles of subordinates, the supervisors 

never punished the subordinates based on emotion rather than reasoning, the supervisors provided 

assistance to the subordinates when they knew the troubles of subordinates, the official duties under 

responsibilities were safe and the official duties under responsibilities were stable and the officials 

would not easily fired were rated at a highest level respectively. 

The social need in overall was at a highest level. When each aspect was considered, it was 

found that the motivation levels of all items were at a highest level. That is, the aspects that the 

supervisors were friendly, the relationships with the colleagues were satisfied, the colleagues 

provided assistance and good cooperation in personal and job matters, the job required knowledge 

and abilities, appropriate job responsibilities were assigned, the current duties aroused enthusiasm, 
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the workload suited capability, the workplace enhanced work atmosphere, satisfaction of duties and 

willingness to work toward the objectives were rated at a highest level respectively. 

The need of honor in overall was at a highest level. When each aspect was considered, it 

was found that the motivation levels of all items were at a highest level. That is, the aspects that the 

organization encouraged the immigration officials to further studies to gain higher qualifications, 

the supervisors promoted knowledge and expertise in work, the officials in the organization had 

equal performance appraisal and advancement, the organization supported the officials to be 

promoted continually, the salary or job promotion depended on abilities rather than the supervisors’ 

satisfaction, the acceptance from the organization as a significant part that promoted effectiveness 

of the organization, assigned responsibilities provided opportunities to get promoted and all officials 

in the organization had equal opportunities to get performance appraisal and promoted based on 

abilities were rated at a highest level respectively. 

The need of success as expected in overall was at a highest level. When each aspect was 

considered, it was found that the motivation levels of all items were at a highest level. That is, the 

aspects that being proud when receiving news about the organization’s success and having fair and 

equal performance appraisal from the organization respectively. 

 

Keywords : Motivation, Ranong Immigration 

1. บทนํา 

บุคลากรขององค์กร นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร เพราะการขบัเคล่ือน

องคก์รใหถึ้งเป้าหมายจาํเป็นตอ้งมีบุคคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธ์ิภาพ ทั้งความรู้ความสามารถ

ซ่ึงจะตอ้งอาศยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์รจาํเป็นที่จะตอ้งรู้ระดบัแรงจูงใจ

และกระตุน้แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรตลอดเวลา เพือ่เสริมสร้างการปฏิบติังานให้เกิด

ประสิทธ์ิผลในระดบัที่ดีเยีย่มแก่องคก์ร  

และดว้ยนโยบายเน้นหนักของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

(หลกั 6 ประการ) คือ 

1)  ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในราชอาณาจกัร 

2)  ดา้นการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

3)  ดา้นการบริการคนเขา้เมือง 

4)  ดา้นการอาํนวยความยติุธรรม 
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5)  ดา้นการบริหาร 

6)  ดา้นการรองรับประชาคมอาเซียน 

ภารกิจของตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง มีลกัษณะท่ีหลากหลาย และแบ่งแยกหน้าที่ในหลาย

ระดบัของแต่ละชั้นยศของแต่ละตาํแหน่ง แต่โดยภาพรวม เนน้หนกัทางดา้นงานบริการท่ีจะตอ้งเกิด

ความปลอดภยัต่อประชาชน และอํานวยนความสะดวกต่อผูม้าใช้บริการทั้ งชาวไทยและชาว

ชาวต่างชาติ ดงันั้น บุคคลากรของตรวจคนเขา้เมืองจึงตอ้งมีคุณภาพและประสิทธ์ิภาพในการปฏิบติั

หนา้ที่ อนัจะส่งผลใหเ้ป้าหมายของ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองบรรลุได ้และเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผล

ในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจึงจาํเป็นอย่าง

มาก  ที่ผูบ้ริหารตรวจคนเขา้เมืองจะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคคลากร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณ

ของงานที่เพิ่มมากขึ้น (จาํนวนผูเ้ขา้และออกนอกประเทศ ทั้งประเทศ กว่า  7 ล้านคนต่อเดือน : 

ขอ้มูลเดือน มกราคม 2558) 

ดงันั้น ระดบัแรงจูงใจของการปฏิบติังานของ สาํนักงานตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง จะตอ้งมี

การปรับปรุงและพฒันา เพื่อสนองตอบความตอ้งการของบุคลากรทั้งในระดับบุคคลและระดบั

องคก์ร อนัเป็นหนา้ที่หลกัของผูบ้ริหารองคก์รประการหน่ึง 

อน่ึง สํานักงานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ตอ้งการสนองตอบนโยบายของ

สาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง และส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หน้าตาํรวจ 

จึงจาํเป็นตอ้งทราบระดบัแรงจูงใจในปัจจุบนัของบุคลากรว่าอยูใ่นระดบัใด และตอ้งการแรงจูงใจ

ใหม่ ๆ เพือ่ใหส่้งเสริมการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธ์ิภาพมากยิง่ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพือ่ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนองวา่อยูใ่นระดบัใด 

2)  เพือ่ศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง 

3.  สมมติฐานการวิจัย 

ผูว้ิจยัมีสมมติฐานการวิจยั ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคน

เขา้เมืองจงัหวดัระนอง ว่าปัจจยัทางดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์

กับระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของข้าราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ไม่

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05  

  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ป ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 

82 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อนําขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ       

ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง โดยการนาํทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ัง

น้ี คือ 

 

                ตวัแปรตน้ (X)                                                        ตวัแปรตาม(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

  

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
5.รายไดต่้อเดือน 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจ

คนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง จาํแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย 

2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั 

3. ความตอ้งการทางสงัคม 

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 

5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึก

คิด 
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6. ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได้ต่อ

เดือน 

ตวัแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง จาํแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความตอ้งการทางร่างกาย 

2)  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั 

3)  ความตอ้งการทางสงัคม 

4)  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 

5)  ความตอ้งการที่จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด 

ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ทั้งหมด 

จาํนวน 70 นาย 

ขอบเขตดา้นพื้นที่ ไดแ้ก่ สาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

แรงจูงใจ หมายถึง ความพึงประสงค ์ความตอ้งการ หรือความพึงพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง จาํแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความต้องการทางร่างกาย หมายถึง ความตอ้งการในการดาํรงชีวิต ให้อยูร่อด 

ไดแ้ก่ อาหาร นํ้ า ที่อยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม ฯลฯ 

 2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย หมายถึง ความปรารถนาที่จะไดรั้บ

ความปลอดภยัจากภยนัตรายต่างๆ เช่น อุบติัเหตุอาชญากรรม รวมถึงความมัน่คงในการทาํงาน เช่น 

การไม่ถูกปลดออก ไล่ออกจากงาน เป็นตน้ 

 3) ความต้องการทางสังคม  หมายถึง ความตอ้งการที่จะเป็นส่วนทางสังคม และ

ไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงานจากกลุ่มสงัคมต่างๆ ตอ้งการมิตรภาพ ความพอใจรักใคร่ ความเห็น

อกเห็นใจ เป็นตน้ 

4)  ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง หรือได้รับการยกย่องนับถือ หมายถึงความ

ตอ้งการน้ีเพือ่ที่จะมีฐานะเด่นทางสงัคม รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเองการไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ 

การไดรั้บการตระหนกัวา่เป็นบุคคลสาํคญั เป็นที่ยอมรับนบัถือของคนทั้งหลาย 
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5)  ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จตามความนึกคดิ หรือความสมหวังในชีวิต

หมายถึงเป็นความตอ้งการซ่ึงคนส่วนมากนึกอยากจะเป็นนึกอยากจะไดค้วามสมหวงัในชีวติ 

การแต่งต้ัง  หมายถึง การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

การโยกย้าย  หมายถึง การเปล่ียนตาํแหน่งหรือหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานแห่งชาติ 

การปกครองบังคบับัญชา หมายถึง การกาํกบัดูแลขา้ราชการตาํรวจใหป้ฏิบติัราชการเป็นไป

ดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย และสาํเร็จผลตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในรูปของเงินท่ีไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน

และเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการตาํรวจ 

สวัสดิการ หมายถึง ส่ิงที่ขา้ราชการตาํรวจกองวิชาการไดรั้บจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

นอกเหนือจากเงินเดือน ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการอ่ืนๆ 

โอกาสความก้าวหน้า หมายถึง โอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มียศ ตาํแหน่ง และเงินเดือน

สูงขึ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การทาํงานร่วมกนัและการพึ่งพาอาศัยกัน

ระหวา่งปฏิบติังานในตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การทาํงานในสายงานต่างๆ ของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง 

ข้าราชการตํารวจ หมายถึง ขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

สถานีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง หมายถึง ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

8. วิธีการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง    มีขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั รวม 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  สํารวจประชากรที่ใช้ในการวิจยั  ซ่ึงประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ทั้งหมดจาํนวน 70 นาย 

 ขั้นตอนที่ 2  เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

 1) สถานภาพแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ

ระยะเวลาในการทาํงาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ

ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง

ระดบัของการวดัออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 การสร้างและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ 

2) ร่างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดเฉพาะท่ีกาํหนดไว้

เก่ียวกบัแรงจูงใจที่มีต่อการปฏิบติังาน 

3) เสนออาจารยท์ี่ปรึกษา ตรวจสอบสาํนวนภาษา ความสมบูรณ์ และความถูก

ตอ้งของแบบสอบถาม และปรับปรุงแกไ้ขตามที่อาจารยท์ี่ปรึกษาเสนอแนะ 

4) เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความเที่ยงตรงทั้งโครงสร้าง 

และเน้ือหา (Construct and Content) ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 

4.1)  อาจารยท์ี่ปรึกษา 

4.2)  อาจารยผ์ูป้ระสานงาน 

5) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป

ทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวธีิการของครอนบาค 

(Cronbach) โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 0.9283 

 ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การดํา เนินการจัดเก็บข้อมูล ผู ้วิจัยได้ดํา เนินการจัดเก็บข้อมูลโดยนํา

แบบสอบถามไปแจกแก่ประชากรในการวิจยั ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  จาํนวน 70  ชุด และเก็บ

รวบรวมดว้ยตนเอง และรับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 

 ขั้นตอนที่ 5 วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลมีลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบบั 

2)  นาํแบบสอบถามที่คดัเลือกไวแ้ลว้มาดาํเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์

3)  นาํคะแนนที่ไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS 

4)  วเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ียทั้งในภาพรวมรายดา้น และเป็นรายขอ้ และแปรผลตามกาํหนด

ช่วงคะแนน (Descriptive Analysis) 

 ขั้นตอนที่ 6 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 
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ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉล่ีย (µ)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 

(α)  

9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

            9.1  การศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจ

คน   เขา้เมืองจงัหวดัระนอง ผูว้จิยัไดท้ดสอบสมมติฐาน ดงัตารางต่อไปน้ี   

ตารางที่ 1  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิ ความแปรปรวนของขอ้มูลระหวา่ง ปัจจยัทางดา้นระยะเวลาในการ 

   ปฏิบัติงาน ของผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มี ต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการ 

   ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ดงัน้ี 

 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.229 

29.143 

29.371 

1 

68 

69 

.229 

.429 

.533 .468 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 1 พบว่าได้ค่า sig เท่ากับ  0.468 ซ่ึงมากกว่า ระดับนัยสําคญั 0.05 แสดงว่า 

ยอมรับ สมมติฐานหลกั (Ho) นัน่คือ ระยะเวลาในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนัจะมีระดบัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานที่แตกต่างกนั  

9.2  การศึกษาวจิยัขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  70 คน ส่วน

ใหญ่  

เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระยะเวลาใน

การปฏิบติังานของประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานช่วง 20 ปีขึ้นไป 

รายไดต่้อเดือน ของประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ปรากฏว่า รายไดต่้อเดือน ช่วง 30,001 - 45,000 บาท  

ตามลาํดบั  

 9.3  ผูว้ิจยัได้กาํหนดระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง ไดก้าํหนดเกณฑเ์ป็น  5  ระดบั  ไดแ้ก่  ระดบัแรงจูงใจมากที่สุด  ระดบัแรงจูงใจ

มาก  ระดบัแรงจูงใจปานกลาง  ระดบัแรงจูงใจน้อย  และระดบัแรงจูงใจน้อยท่ีสุด  โดยแบ่งวดั 5 

ดา้นไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 1. ความตอ้งการทางร่างกาย  2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  3. ความ
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ตอ้งการทางสังคม 4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 5. ความตอ้งการที่จะได้รับความสาํเร็จตาม

ความนึกคิด ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง โดยรวม จาํแนกตามรายดา้น  ดงัน้ี 

ความพึงพอใจ µ σ ระดับแรงจูงใจ ลําดับที ่

1. ความตอ้งการทางร่างกาย 

2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั 

3. ความตอ้งการทางสงัคม 

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง 

5. ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จ

ตามความนึกคิด 

3.59 

4.38 

4.41 

4.40 

4.59 

0.967 

0.708 

0.663 

0.687 

0.637 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

5 

4 

2 

3 

1 

รวม 4.27 0.732 มากที่สุด  

 

จากตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบั มากที่สุด  (µ = 4.27)  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ความตอ้งการที่จะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิด  ความตอ้งการทางสังคม ความ

ตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ทุกดา้น มีระดบัแรงจูงใจในระดบั

มากที่สุด (µ =4.59      µ = 4.41  µ = 4.40  และ µ = 4.38) ตามลาํดับ มีเพียงด้านความตอ้งการทาง

ร่างกายเท่านั้น ที่ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.12)  

10. อภิปรายผล 

10.1 ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความตอ้งการที่

จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด  ความตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความ

ตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ทุกดา้น มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมากที่สุด  ตามลาํดบั มีเพยีงดา้น

ความตอ้งการทางร่างกายเท่านั้น ที่ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  

10.2 ดา้นความตอ้งการทางร่างกาย โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  

ระดบัแรงจูงใจส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี  ในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่ความพร้อมดา้น

วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบัติงานดีแล้ว การดาํเนินการด้านสิทธิต่างๆ ภายใน

หน่วยงานเช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร หรือการเบิกสิทธิประโยชน์ๆ สะดวก 
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รวดเร็วดี  สวสัดิการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบนั ที่พกั ค่าศึกษาล่าเรียนบุตรหรือเงินช่วยเหลือต่างๆ

เหมาะสม และเพียงพอต่อความตอ้งการของท่าน เงินเดือนที่ได้รับจริงในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ปัจจุบนั เพยีงพอและเหมะสมกบัปริมาณงานและความสามารถของท่านดีแลว้  เงินเดือนที่ไดรั้บจาก

การปฏิบัติหน้าที่เพียงพอต่อการดํารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ส่วนระดับ

แรงจูงใจปานกลาง ไดแ้ก่ รายไดพ้เิศษจากการหารายไดน้อกเวลาการดาํรงชีพในภาวการณ์ปัจจุบนั

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

10.3 ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณา

เป็นรายขอ้  พบว่า  ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี  ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็น

ธรรมกบัตวัท่านและผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่จะในเร่ืองหนา้ท่ีการงานหรือเร่ืองส่วนตวั ผูบ้งัคบับญัชาให้

ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือทราบถึงความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา

ไม่เคยลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยอารมณ์แต่จะใชเ้หตุผลท่ีสมควรผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือทราบถึงความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หนา้ที่ราชการที่ท่านปฏิบติัอยู่

เป็นงานที่ปลอดภยั และหนา้ที่ราชการที่ท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานที่มัน่คงไม่ตอ้งถูกออกจากราชการได้

โดยง่าย ตามลาํดบั 

10.4 ด้านความตอ้งการทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบว่า  ระดับแรงจูงใจทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ดังน้ี  ผูบ้ ังคับบัญชาให้ความเป็นกันเอง 

ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ เพือ่ร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกนั

ดีทั้ งเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงานในหน้าที่  ลักษณะงานที่ รับผิดชอบเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานตรงกบัตาํแหน่งหน้าที่ในสายงานของท่าน งานใน

หน้าที่ในปัจจุบนัเป็นงานที่ทาํให้ท่านรู้สึกกระตือรือร้นอยากปฏิบติัอยู่เสมอ ปริมาณงานที่ได้รับ

มอบหมายใหดู้แลเหมาะกบักาํลงัความสามารถของท่าน สภาพท่ีทาํงานเสริมสร้างบรรยากาศในการ

ทาํงาน พอใจกับงานที่ทาํและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้น ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน  

ตามลาํดบั 

10.5 ดา้นความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพจิารณาเป็นราย

ขอ้  พบว่า  ระดบัแรงจูงใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ดงัน้ี หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ขา้ราชการ

ตาํรวจไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิและปรับปรุงวุฒิ  ผูบ้งัคบับญัชาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

ความรู้ความเช่ียวชาญในหนา้ที่การงาน ขา้ราชการในหน่วยงานมีโอกาสไดรั้บการพจิารณาในความ

ดีความชอบหรือความกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั หน่วยงานส่งเสริมหรือใหก้ารสนบัสนุนขา้ราชการ

ในสังกัดได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมาโดยตลอด การพิจารณาแต่งตั้ งการเล่ือนขั้น

เงินเดือนหรือการเล่ือนตาํแหน่ง ในหน่วยงานจะขึ้นอยูก่บัความรู้ความสมารถมากกว่าความพอใจ
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ของผูบ้งัคบับญัชา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานว่าเป็นส่วนสําคญัที่ทาํให้การปฏิบติังานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบติัหนา้ที่ ทาํใหท้่านมีโอกาสไดรั้บเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีสูงขึ้นไป

เร่ือยๆ สมาชิกทุกคนในหน่วยงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้รับการพิจารณาความดี

ความชอบโดยเท่าเทียมกนัตามความสามารถของแต่ละคน ตามลาํดบั 

10.6 ความตอ้งการที่จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด โดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบัแรงจูงใจ ทุกขอ้ อยูใ่นระดบั มากที่สุด ดงัน้ี รู้สึกภูมิใจเม่ือได้

ทราบข่าว เก่ียวกบัความสาํเร็จของหน่วยงาน เม่ือมีการพิจารณาความดีความชอบจากหน่วยงานจะ

ไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามลาํดบั 

 10.7 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง  อยู่

ระดบัมากที่สุด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ขนิษฐา วัฒนโอฬารนนท์ (2545)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัที่มีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัจนัทบุรี      ผลการศึกษาพบว่า “ปัจจยัในการปฏิบติังานรวม 9 ดา้น ขา้ราชการและลูกจา้ง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี มีขวญัและกาํลงัใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูร่้วมงานอยูใ่นระดบัสูง  

11. ข้อเสนอแนะ  

11.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวจิยั   

1)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัระนอง 

โดยรวม อยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จ

ตามความนึกคิด ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความตอ้งการความมัน่คง

และปลอดภยั ทุกดา้น มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด  ตามลาํดบั มีเพียงดา้นความตอ้งการทาง

ร่างกายเท่านั้น ที่ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  ดังนั้น จึงควรเพิ่ม การสนองตอบด้านความ

ตอ้งการทางร่างกาย ต่อขา้ราชการตาํรวจ ให้เกิดแรงจูงใจมากที่สุด เช่น การขึ้นเงินเดือน และ

สวสัดิการให ้เป็นตน้ 

  2)  แรงจูงใจที่นอกเหนือจาก แรงจูงใจทางดา้นร่างกายนั้น แมจ้ะมีระดบัแรงจูงใจใน

ระดับที่สูงมากก็ตาม แต่ก็สามารถเพิ่มเติมปัจจยัท่ีส่งเสริมแรงจูงใจให้แข็งแรงและรักษาระดับ

แรงจูงใจในระดบัสูงมากได ้ 
11.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

 1)  จากแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง 
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ผูว้ิจยัคาดว่า ผลการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางให้ผูบ้งัคบับญัชานาํไปปรับปรุงปัจจยัในการ

สร้างแรงจูงใจของหน่วยงานใหเ้หมาะสม 

 2)  แมผ้ลการวจิยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง 

จงัหวดัระนอง มีแรงจูงใจในระดบัสูงมากก็ตาม แต่ในบางปัจจยั อาจมีการพฒันาปรับเปล่ียนไปตาม

เหตุการณ์ และสภาวะแวดลอ้ม เพื่อให้องคก์รสนองตอบเป้าหมายองคก์รอยา่งมีประสิทธ์ิภาพเช่น

การเพิม่ทกัษะในงานแต่ละหนา้ที่ ใหเ้กิดความชาํนาญ และลดระยะเวลาในการทาํงาน เป็นตน้ 

 3) ปัจจยัดา้นสถานภาพทัว่ไปของบุคลากร เช่น ระดบัการศึกษา อาย ุรายได ้ เป็นตน้  

มี 

ความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรถทวัร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ จาํกดั 

SATIISFACTION PASSENGER OF NAKONCHAI AIR CO.LTD. 

ทิพวรรณ  พรรณาภพ1 ผศ.ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ1 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

             การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถทัวร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์         

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการ

รถทวัร์โดยสารของบริษทันครชยัแอร์ จาํกดัและเพือ่ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันครชัยแอร์ จาํกดั  

โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที่ใชว้เิคราะห์ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณี ท่ีพบความความแตกต่างทางสถิติจะใชก้ารทดสอบ

รายคู่ โดยใช้วิธี LSD กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการรถทวัร์โดยสาร ณ สถานีขนส่ง จาํนวน 400 

ตวัอยา่ง มีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั 0.933 วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัยา่ง

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี และมีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท ส่วนมากใชบ้ริการรถทวัร์เพื่อเดินทางกลบัภูมิลาํเนา 

โดยใชบ้ริการรถทวัร์นครชยัแอร์เป็นส่วนใหญ่ ปัญหาในดา้นการบริการที่พบมากที่สุดคือ ความมี

มนุษยส์มัพนัธข์องเจา้หนา้ที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ  วตัถุประสงค์ในการเดินทาง และ ด้านประเภทรถ

โดยสาร มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ท่ีต่างกนั  

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการ 
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Abstract 

             Study about the satisfaction of people using the service of the coaches/buses, of Nakonchai 

Air Company, as a quantitative research.The object of the research was to study satisfaction when 

using the coach/bus services of Nakonchai Air Company and to define, study and compare the 

different personal characteristic factors with the satisfaction of people who use the coach/bus 

services of Nakonchai Air Co, Ltd., using a questionnaire. Statistics used for analysis were 

percentage, average, standard deviation, T- test and one way ANOVA. In the case of finding a 

difference in statistics, pair Test would be used, using LSD. The sample group, for the study, were 

people who used the coach/bus service at the bus terminal, a sample of 400. Reliability was equal 

to 0.933. Analysis results used descriptive statistics, for instance: frequency distribution, 

percentage, average, standard deviation, and quantitative analysis information. Study results found 

that the sample group comprised more females than males, most of them under 25 years old and 

single. Their education degree levels were bachelor’s degrees, monthly income being under 5,000 

Baht. Mostly, they used the coach/bus service of Nakonchai Air for travelling back to their 

domiciles. Service problems that were found were mostly inter-personal with the company’s 

officers. Hypothesis test results found that the factors of personal character, for instance: education 

level, occupation, monthly income, status, object of travel and type of coach/bus affected the 

satisfaction of using the services in different kinds of coaches/buses. 

 

Key words: Satisfaction, people who use service. 

1. บทนํา 

             ธุรกิจขนส่งผูโ้ดยสารนับว่ามีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นกิจกรรมในการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร

มนุษย ์ และเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  จากการขยายตวัเศรษฐกิจ

ภูมิภาคและการเติบโตของการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมีการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการที่ฉลาดมากยิง่ขึ้น อนัเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคที่มี

แนวโน้มที่จะศึกษาในระดบัสูงมากยิง่ขึ้น การรับรู้ข่าวสารจากหลายแหล่งที่รวดเร็วยิง่ขึ้น โดยมี

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัลํ้าหนา้ ดงันั้นธุรกิจรถทวัร์โดยสารจึงตอ้งมีการปรับปรุงและ

พฒันาวธีิการประกอบธุรกิจพร้อมกบัการพฒันาในสินคา้หรือบริการ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

และสร้างความพงึพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคใหม้ากที่สุด   
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             ดงันั้นบริษทันครชยัแอร์ จาํกดั จึงเป็นกรณีศึกษาอยา่งดีในเร่ืองของการทาํธุรกิจ โดยการ

พัฒนาตัวสินค้าและบริการตามหลักการทําตลาดแบบ Product & Service Oriented โดยสร้าง

มูลค่าเพิ่ม จนทาํให้ลูกคา้รู้สึกเกินความคาดหมาย เกิดความภกัดีต่อ Brand และไม่หยุดน่ิงที่จะ

ตอบสนองความตอ้งการที่ซ่อนอยูลึ่กภายในจิตใจของผูโ้ดยสาร และยงัมีแนวโนม้วา่ภายในปี 2560 

บริษทัจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนนาํเงินไปขยายธุรกิจรถ

โดยสาร การขยายเสน้ทางใหม่และธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการใหบ้ริการขนส่ง  

             ดว้ยเหตุน้ีทาํให้ผูว้ิจยัจึงศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันคร

ชยัแอร์  จาํกดั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัที่ดาํเนินการธุรกิจรถทวัร์โดยสารอ่ืนๆ หรือผูท้ี่จะเร่ิมตน้

ทาํธุรกิจรถทวัร์โดยสารไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

              1. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันครชยัแอร์ จาํกดั 

              2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันครชยัแอร์ จาํกดั 

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

              1. เพือ่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการบริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันครชยัแอร์ จาํกดั 

              2. เพื่อทราบถึงทศันคติ ความตอ้งการและ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร

บริษทันครชยัแอร์ จาํกดั               

               3. เพือ่เป็นประโยชน์ต่อกิจการธุรกิจรถทวัร์โดยสารที่จะนาํเอาผลที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน

การปรับตวัดา้นการบริการเพือ่แข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 

4. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 
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ตวัแปรตน้                      ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2.อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

7. สถานภาพ 

 

                            

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

5.  วิธีดําเนินงานวิจัย 

              ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการรถโดยสารของบริษทันครชัยแอร์ 

จาํกดั ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวธีิดาํเนินการศึกษาไวด้งัน้ี  

              5.1 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ณ สถานีขนส่งโดยสารตามจงั

วดัต่างๆที่เลือกใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร 

              5.2 ขนาดของตวัอยา่งจากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั พจิารณาจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์

โดยสาร ณ สถานีขนส่งโดยสารตามจงัหวดัต่างๆ ท่ีเลือกใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ซ่ึงจาํนวนผูม้าใช้

บริการรถทวัร์โดยสารของ บริษทันครชัยแอร์ จาํกัดในปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 3,800,000 ล้านคน 

(ขอ้มูลบริษทันครชยัแอร์,สถิติปี2557)  จึงหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัแนวคิดการคาํนวณหาค่า

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro  Yamane ในกรณีที่ทราบจาํนวนประชากรที่ศึกษา ที่ระดับความ

เช่ือมัน่ที่ 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่มากกวา่ 5%  ใชสู้ตร ดงัน้ี 

สูตรการหาขนาดตวัอยา่ง      n       =            N 

             1 + N (e2) 

ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการรถทวัร์

โดยสารกรณีศึกษา บริษทันครชัยแอร์ 

จาํกดั 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ด้านการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
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โดยที่ n  =  จาํนวนของขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

N =  จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  

 e =   ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า (เท่ากบั 0.05) 

เม่ือแทนค่า จะได ้ n    =           38,000,000       =   399.99  ≈ 400 ตวัอยา่ง 

                 1+38,000,000 (0.05)2 

              จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตร Taro Yamane ได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 399.99  หรือ 400 ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงใชข้นาดประชากรในการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาก

ผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ณ สถานีขนส่งโดยสาร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 5.3 การสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) เป็นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูก

สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่ากันโดยอาศัยความสะดวกของผูว้ิจัยเป็นหลักจากกลุ่มตัวอย่างคือ

ผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ณ สถานีขนส่งโดยสาร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการคร้ังน้ี  แบบสอบถามปลายปิดประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 

             ส่วนที่ 1  แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีจาํนวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และ ประเภทรถ

ที่ใชบ้ริการ เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended) แบบใหเ้ลือกตอบเพยีงขอ้เดียว 

            ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพงึพอใจผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารบริษัทนครชัยแอร์ มีจาํนวน 

7 ดา้น ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ  เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended)  แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชม้าตรวดั

แบบ  Liker  Scale ที่มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั  

            ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารบริษัทอ่ืนๆ มีจาํนวน 7 ดา้น  

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  เป็นคาํถามปลาย

ปิด(Close Ended)  แบบให้ผูต้อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวดัแบบ  Liker  Scale ที่มี

คาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั  
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               ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยที่ทําให้ท่านเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัทนครชัยแอร์ หรือ

บริษทัขนส่งอ่ืน มีจาํนวน 9 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended)  แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพยีงขอ้

เดียว วา่ใช่หรือไม่ใช่ 

            ส่วนที่ 5  แบบสอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งของบริษัทนครชัยแอร์ หรือ

บริษทัขนส่งอ่ืน เป็นคาํถามปลายปิด(Close Ended)  แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว มีจาํนวน 

9 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบ  Liker  Scale ที่มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั โดยมีตวัเลขท่ีมีความหมายดงัน้ี 

               ระดบั  5  หมายถึง  ปัญหามากที่สุด 

  ระดบั  4  หมายถึง  ปัญหามาก 

               ระดบั  3  หมายถึง  ปัญหาปานกลาง 

               ระดบั  2  หมายถึง  ปัญหานอ้ย 

               ระดบั  1  หมายถึง  ปัญหานอ้ยที่สุด 

7. ผลการวิจัย  

             ผลการวจิยัความพงึพอใจที่มีต่อการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสารของบริษทันครชยัแอร์ จาํกดั มี

ผลการวจิยัดงัน้ี 

              7.1 ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย โดยมีเพศ

หญิง ร้อยละ 61.25 และเพศชาย ร้อยละ 38.75 มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 49.75 รองลงมา อาย ุ25 – 

34 ปี ร้อยละ 24.00 นอ้ยสุด อาย ุ35 – 44 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.00 รองลงมา สมรส 

ร้อยละ 32.75 และหมา้ยหรือหยา่ร้าง ร้อยละ 3.25 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.25 

รองลงมา ต ํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 35.75 และ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นนักเรียน /นักศึกษา ร้อยละ 46.50 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 17.25 และ รับ

ราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.50 น้อยสุด พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท มากสุด ร้อยละ 48.75 รองลงมา มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 25.25 มี

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อกลบัภูมิลาํเนา ร้อยละ 31.25 รองลงมา เพื่อท่องเที่ยวและเยีย่มญาติ 

ร้อยละ 28.00 และ เพือ่ทาํงาน ร้อยละ 12.75 โดยมีรูปแบบการใชบ้ริการรถนครชยัแอร์ ร้อยละ 96.75 

และ รถโดยสารอ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 ตามลาํดบั  

             7.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร พบว่า มีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในระดบัมากทั้ง 7 ดา้น โดยสูงสุด ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา 
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ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

บุคลากร และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั สรุปผลเป็นรายดา้นดงัน้ี  

                  1) ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ มีความพงึพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.51 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์

การให้บริการ ต ํ่ากว่ากลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ  โดยสูงสุด จาํนวนเที่ยวรถโดยสารที่ให้บริการมีความ

เพียงพอกบัความตอ้งการเดินทาง รองลงมา สภาพของรถโดยสารอยูใ่นสภาพที่ดี, ความปลอดภยั

จากอาชญากรรมตลอดการเดินทาง,ความตรงต่อเวลาในการออกจากสถานี,ความปลอดภยัจาก

อุบติัเหตุในการขบัรถตลอดการเดินทาง และ สามารถรักษาเวลาใหถึ้งจุดหมายตามท่ีแจง้ไวใ้นตัว๋

โดยสาร ตามลาํดบั  

                  2) ดา้นราคา มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ดา้นราคา สูงกวา่กลุ่มผูโ้ดยสาร

รถอ่ืนๆ  โดยสูงสุด ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน รองลงมา ความคุม้คาของราคาค่า

โดยสาร เม่ือเทียบกบับริการและความสะดวกสบายที่ไดรั้บในระหวา่งการเดินทาง และ ความคุม้ค่า

ของราคาค่าตัว๋โดยสารกบัระยะทาง ตามลาํดบั  

                  3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความพงึพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.62 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ดา้นช่องทางการ

จัดจาํหน่าย ต ํ่ากว่ากลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ  โดยสูงสุด มีความสะดวกสบายในการซ้ือโดยสาร 

รองลงมา ช่องทางการจาํหน่ายตัว๋โดยสารมีหลากหลายช่องทาง ตามลาํดบั  

                  4 )ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.66 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตํ่ากว่ากลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ  โดยสูงสุด มีการทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้รู้จกั

บริการของบริษทั  รองลงมา สามารถใชส่้วนลดในการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ 

ตามลาํดบั  

                  5) ดา้นบุคลากร มีความพงึพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 

โดยกลุ่มผูใ้ช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ด้านบุคลากร ตํ่ากว่ากลุ่ม

ผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ โดยสูงสุด ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ของพนักงานให้บริการบนรถโดยสาร 

รองลงมา ความสภาพของนายตรวจตัว๋โดยสาร,ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานขายตัว๋,การให้

คาํแนะนาํของพนักงานขายตัว๋, ความสุภาพของพนักงานให้บริการบนรถโดยสาร,มารยาทในการ

ให้บริการบนรถของพนักงานให้บริการบนรถโดยสาร,การแต่งกายของพนักงานให้บริการบนรถ
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โดยสาร, ความสุภาพของพนกังาน  ขบัรถ และ ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ของพนกังานขายตัว๋ 

ตามลาํดบั  

                   6 )ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความพงึพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.51 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ สูงกวา่กลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ โดยสูงสุด การใหบ้ริการนํ้ าด่ืม อาหาร ผา้เยน็บนรถโดยสาร  

รองลงมา มีการจอดรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารทุกสถานีและไม่มีการแวะกลางทาง,การจอดรถรับ-ส่ง

ผูโ้ดยสารทุกสถานีขนส่งระหว่างทาง, การจดัท่ีนั่งบนรถให้กบัผูโ้ดยสาร,ระยะเวลาที่ใชใ้นการรอ

ขึ้นรถโดยสาร และ ระยะเวลาที่ใชใ้นการซ้ือตัว๋โดยสาร ตามลาํดบั  

                   7) ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ดา้น

การนําเสนอลกัษณะทางกายภาพสูงกว่า กลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ โดยสูงสุด การจอดรถรับ-ส่ง

ผูโ้ดยสารทุกสถานีขนส่งระหว่างทาง และ ความสะอาดของหอ้งผูโ้ดยสารบนรถโดยสาร รองลงมา 

ความสะดวกสบายของเกา้อ้ีนั่ง,ลกัษณะทางกายภาพภายนอกของรถมีความใหม่และสะอาด และ 

ความสะอาดของผา้ห่มบนรถโดยสาร ตามลาํดบั  

             7.3 จากการศึกษาปัจจยัที่เลือกใชบ้ริการขนส่งของบริษทันครชยัแอร์หรือบริษทัขนส่งอ่ืน 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดงัน้ี  ผูใ้ชบ้ริการนครชยัแอร์มีความเห็นในดา้นบริษทัขนส่งทั้งสองบริษทัน้ี

มีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงในด้านการขนส่ง สูงสุด ร้อยละ 96.38 รองลงมา ราคาค่าโดยสาร

สมเหตุสมผลกบับริการที่ไดรั้บ และความรวดเร็วของการให้บริการตั้งแต่เร่ิมแรก จนถึงขั้นสุดทา้ย 

และกลุ่มผูใ้ช้บริการรถโดยสารอ่ืนๆ มีความคิดเห็นสูงสุด บริษทัขนส่งทั้งสองบริษทัน้ีมีความ

น่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงในดา้นการขนส่ง รองลงมา มีส่ิงอาํนวยความสะดวกและความบนัเทิงครบครัน 

และมีปัญหาในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 

2.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มีค่าเฉล่ียปัญหาในการ

ใชบ้ริการ ต ํ่ากว่า กลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ ผูใ้ชบ้ริการมีปัญหาการใช้บริการสูงสุดอยูใ่นระดับปาน

กลาง ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ของเจา้หน้าที่ และมีปัญหาในการใช้บริการระดบัน้อย ความ

รวดเร็วของการให้บริการ,เวลาออกรถและเวลาที่ใชใ้นการเดินทาง ,พนกังานขบัรถ (ไม่มีสมาธิ ขบั

เร็วเกินไป),สภาพรถและสถานที่ให้บริการ,สภาพแวดลอ้ม (ผูร่้วมโดยสาร เบาะนั่ง) และ ราคาของ

การใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

             7.4 จากการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร สรุปผลการทดสอบเป็นรายดา้นดงัน้ี 
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                   1 ) ด้านเพศ สรุปผลเป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่

ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ไม่แตกต่างกนั ระดบันัยสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05  

                   2) ดา้นอาย ุสรุปผลเป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุท่ีต่างกนั 

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร  ไม่แตกต่างกนั ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05   

                  3) ดา้นระดบัการศึกษา สรุปผล เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น

ระดบัการศึกษา ที่ต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร แตกต่างกนั ระดบั

นัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 มีความแตกต่างกบัดา้นระดบัการศึกษา จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 1) ผูใ้ชบ้ริการ

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ตํ่ากวา่ 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  

                  4) ดา้นอาชีพ สรุปผลเป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ที่

ต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกบัดา้นอาชีพ จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นนกัเรียน

หรือนกัศึกษา จะมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่

ทาํอาชีพอิสระ, 2) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่เป็นรับราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจจะมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจ

ในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร สูงกว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่ทาํอาชีพอิสระ, 3) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่เป็น

พนักงานบริษทัเอกชนจะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใช้บริการรถทวัร์โดยสาร สูงกว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการที่ทาํอาชีพอิสระ และ 4) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่เป็นธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายจะมีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร  สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํอาชีพอิสระ 

                  5) ดา้นรายไดต่้อเดือน สรุปผลเป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น

รายไดต่้อเดือน ที่ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร แตกต่างกนั ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกบัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูใ้ช้บริการรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใช้

บริการรถทวัร์โดยสาร ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท และ 

มากกวา่ 15,000 บาท และ 2) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท จะมีค่าเฉล่ีย

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ตํ่ากวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 

15,000 บาท และ มากกวา่ 15,000 บาท  

                  6)ด้านสถานภาพ สรุปผลเป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้าน

สถานภาพ ที่ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทวัร์โดยสาร แตกต่างกัน ระดับ
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นัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกบัดา้นสถานภาพ จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการสถานภาพโสด จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ตํ่ากว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการสถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง และ 2) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานภาพสมรสจะมีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจในการใช้บริการรถทวัร์โดยสาร ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง 

สรุปผลเป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  

                   7) ดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ที่ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถทวัร์โดยสาร แตกต่างกัน ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกบัดา้น

วตัถุประสงค์ในการเดินทาง จาํนวน 1 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มผูใ้ช้บริการมีวตัถุประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยว จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใช้บริการรถทวัร์โดยสาร ในภาพรวม สูงกว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการมีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อกลบัภูมิลาํเนา4.8 ดา้นประเภทรถโดยสาร สรุปผลเป็นการ

ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  

                  8) ด้านประเภทรถโดยสาร ที่ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทัวร์

โดยสาร แตกต่างกนั โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถนครชยัแอร์จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ

รถทวัร์โดยสาร สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารอ่ืนๆ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

8. การอภิปรายผล          

             การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ รวบรวมขอ้มูลที่ไดรั้บจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัใชว้ิธีการ

สุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น  โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร 

ณ สถานีขนส่งโดยสาร จาํนวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ จาํนวน 30 

ตวัอย่าง ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) มีค่าความเช่ือถือได้ของมาตรวดั 

(Reliability) ไดเ้ท่ากบั 0.933 มีความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือว่ามีความเช่ือถือในระดบัสูง การรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ขอ้มูลจากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารหนังสือ รายงาน จากการศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกล้เคียงกับขอ้มูลบริษทันครชัยแอร์ จาํกัด 

วเิคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนาจากการศึกษาสามารถนาํมาสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 

             8.1ผลการศึกษาปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย ร้อยละ 

61.25 และเพศชาย ร้อยละ 38.75 มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 49.75 รองลงมา อาย ุ25 – 34 ปี ร้อยละ 

24.00 น้อยสุด อายุ 35 – 44 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.00 รองลงมา สมรส ร้อยละ 

32.75 และหมา้ยหรือหยา่ร้าง ร้อยละ 3.25 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.25 รองลงมา 

ต ํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 35.75 และ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.00 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

นักเรียน /นักศึกษา ร้อยละ 46.50 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 17.25 และ รับราชการ /

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.50 น้อยสุด พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 
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5,000 บาท มากสุด ร้อยละ 48.75 รองลงมา มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 25.25 มีวตัถุประสงคใ์น

การเดินทางเพื่อกลบัภูมิลาํเนา ร้อยละ 31.25 รองลงมา เพื่อท่องเที่ยวและเยีย่มญาติ ร้อยละ 28.00 

และ เพื่อทาํงาน ร้อยละ 12.75 โดยมีรูปแบบการใช้บริการรถนครชัยแอร์ ร้อยละ 96.75 และ รถ

โดยสารอ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 ตามลาํดบั 

             8.2ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร พบว่า มีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารนครชยัแอร์มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มผูโ้ดยสารรถอ่ืนๆ  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพงึพอใจในระดบัมากทั้ง 7 ดา้น โดยสูงสุดคือ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

บุคลากร และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

             8.3จากการศึกษาปัจจยัที่เลือกใช้บริการขนส่งของบริษทันครชัยแอร์ โดยผูใ้ช้บริการมี

ความเห็นในดา้นบริษทัมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงในดา้นการขนส่ง สูงสุด ร้อยละ 96.38 รองลงมา 

ราคาค่าโดยสารสมเหตุสมผลกบับริการท่ีไดรั้บ และความรวดเร็วของการให้บริการตั้งแต่เร่ิมแรก 

จนถึงขั้นสุดทา้ย 

9.ข้อเสนอแนะ 

             9.1ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

                  1) จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการมีปัญหาการใช้บริการสูงสุดด้านความมีมนุษย์

สัมพนัธ์ของเจา้หน้าที่ สูงสุด ดังนั้น ควรให้ความสําคญักบัคุณภาพการให้บริการบริการรถทวัร์

โดยสาร เจา้หน้าที่ให้บริการควรมีความสุภาพและมีมารยาทต่อการให้บริการ มีการบริการมีความ

ปลอดภยั ตลอดจน เจา้หน้าที่ควรมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ให้บริการบนรถโดยสาร ความ

สุภาพเรียบร้อยและมารยาทในการใหบ้ริการบนรถของเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการบนรถโดยสาร  

                  2) จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถนครชยัแอร์มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ

รถทวัร์โดยสาร สูงกว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารอ่ืนๆ เพื่อความพึงพอใจในบริการมากยิง่ขึ้น จึง

ควรใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานของผูข้บัขี่รถทวัร์โดยสารควรขบัดว้ยความปลอดภยั ควรมีใบขบัขี่ 

และควรมีวินัยจราจรในการให้บริการขบัขี่รถทวัร์โดยสารและควรจอดรับผูโ้ดยสารทุกคร้ังที่มี

สญัญาณจะขึ้น มีเสน้ทางการใหบ้ริการที่ครอบคลุมทัว่ถึง ตลอดจนมีจาํนวนรถที่ใหบ้ริการมีมากพอ

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและมีการใหบ้ริการตลอดทั้งวนั 

                   3 )จากการศึกษาคร้ังน้ี ได้รวบรวมมีขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามว่ารถทวัร์

โดยสารควรมีความปลอดภยัในการขบั ไม่ควรขบัรถโดยสารเร็วเกินไป, ราคาค่าโดยสารควรมีความ

เหมาะสม และ พนักงานควรมีมารยาทในการให้บริการและควรตรวจสอบสภาพรถทวัร์โดยสาร
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เป็นประจาํ ควรให้ความสําคญักับการจอดรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารทุกสถานีขนส่งระหว่างทาง และ 

ความสะอาดของหอ้งผูโ้ดยสารบนรถโดยสาร 

             9.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

       1) การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใชบ้ริการรถทวัร์โดยสาร 

เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพฒันารูปแบบการให้บริการรถทัวร์โดยสาร ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

                  2 ) การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการเปรียบเทียบตาม

พื้นที่การใหบ้ริการรถทวัร์โดยสาร เพือ่ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง

และพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการรถทวัร์โดยสาร ใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้น 

10.ข้อจํากัดในการวิจัย 

             10.1 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในพื้นท่ีงานวิจยัโดยเป็นการศึกษาความพงึพอใจผูใ้ชบ้ริการ

รถทวัร์โดยสารของบริษทันครชัยแอร์ จาํกดั  ซ่ึงผลการศึกษา จึงเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มอาจไม่

ครอบคลุมในพื้นที่อ่ืน  

 10.2 การศึกษาคร้ังมีขอ้จาํกดัเพราะศึกษาเฉพาะรถทวัร์โดยสาร ซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะ

ประเภทระบบขนส่งจึงไม่อาจไม่สามารถใชอ้า้งอิงในระบบขนส่งประเภทอ่ืนได ้
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ความพงึพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของงาน 

บริการบุคคลต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนอง 

SATISFACTIONS OF THE SERVICE USERS THE SERVICES RENDERED 

BY ALIEN SERVICE SUB-DIVISION RANONG IMMIGRATION 

โสภา  คุม้อยู่1 ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างดา้ว

ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการโดยการสุ่ม

จากจาํนวนผูม้าใช้บริการจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง ณ สํานักงานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง จาํนวนทั้งส้ิน  300  คน  สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก       

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการทุก ด้านผูรั้บบริการมีความพงึ

พอใจมากทั้งส้ิน 

ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความพึง

พอใจในความสุภาพยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการของเจา้หน้าที่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความ

พงึพอใจในการตั้งใจในการใหบ้ริการและสมคัรใจ ความพงึพอใจในการไดรั้บการตอบสนองที่ตรง

ต่อความตอ้งการความพึงพอใจในเจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํหรือตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดีและ

ความพึงพอใจใน ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของเจา้หน้าที่ทุกขอ้อยู่ในระดับมาก

ตามลาํดบั 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการจาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากทุกหวัขอ้เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ความพงึพอใจต่อเจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการมีจาํนวนเพียงพอ        

ความพงึพอใจในการบริการที่มีเอกสาร/แผน่พบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูลต่างๆอยา่งชดัเจนมี         

ตูแ้สดงความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการความพงึพอใจในช่องทางการใหบ้ริการที่มี 
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หลากหลายความพงึพอใจในขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมีความชดัเจนความพงึพอใจ

ในขั้นตอนการใหบ้ริการที่นอ้ยกระชบัสะดวกและรวดเร็วตามลาํดบั 

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํแนกเป็นรายด้านและรายขอ้โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัความพึงพอใจเรียงลาํดบัดงัน้ีคือ ความพงึพอใจในการจดัส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการเช่น ที่นัง่รอรับบริการฯลฯ มีระดบัความพงึพอใจมากที่สุดส่วนใน

หวัขอ้อ่ืนมีระดบัความพงึพอใจมากคือ ความพงึพอใจในสถานที่ที่ใหบ้ริการสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อขอ้มูลระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการให้บริการ 

ความพึงพอใจในบริการที่มี     ผงัลาํดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน ความพึง

พอใจต่อความพร้อมของอุปกรณ์  ที่จดัเตรียมสาํหรับการบริการเช่น ปากกา กาวฯลฯ ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั   :ความพงึพอใจ, คนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

 

Abstract 

 Upon the Study of Satisfactions of the Service Users towards the Services Rendered by 

Alien Service Sub-division, Ranong Immigration. The Researcher used questionnaires in data 

collection from the 300 users as sampled from immigration officers at Immigration Office, Ranong 

Province.  

Overall satisfaction of the service users towards the services rendered by Alien Service      

Sub-division, Ranong Immigration was in the extremely satisfy level. Upon considering on the basis 

of aspect basis, the service users were satisfied with all of the facilities, service rendering processes 

and procedures, and service officers. 

On satisfaction towards the service officers: overall satisfaction was in the extremely 

satisfy level.Upon considering on an item-by-item basis, the satisfaction towards rendering services 

in respect of politeness and smile is in the highest level. The satisfaction towards willingness and 

voluntariness to render services, the satisfaction towards the responses as needed, the satisfaction 

towards the officers providing recommendations or answering the questions in a good manner, and 

the satisfaction towards convenience and speed in rendering service of the officers, respectively, 

was in the high level.  

On overall satisfaction towards service rendering processes and procedures as classified 

on an aspect basis and on an item-by-item basis was in the high level every topic. Upon considering 
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on a item-by-item basis, the satisfaction towards the sufficient service officers, the satisfaction 

towards the services having express documents/brochures/signboards/boards used in notification of 

the information and having comment boxes or service assessment forms, the satisfaction towards a 

variety of service rendering channels, the satisfaction towards non-complex and clear service 

rendering procedures, and the satisfaction towards the service rendering procedures which were not 

too much, but were concise, convenient, and swift, respectively.  

On facilities, upon considering on an item-by-item basis, were in the high level. Upon 

considering on an item-by-item basis, the satisfaction towardsproviding facilities in the service 

rendering places. Such as waiting points, was in the highest level, and the satisfaction towards the 

cleanliness and orderliness of the places for services, the satisfaction towardsthe information system 

used in rendering services, the satisfaction towardsthe services based on the schedule and exact 

service-rendering period, and the satisfaction towardsthe equipment available for services, such as 

pens and glues, respectively, were in the high level.   

 

Keywords: Satisfaction, Immigrants in Ranong Province 

 

1.บทนํา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

มาตรา 11 ความวา่ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพือ่ใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง 

ๆ      เพือ่นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของ

ขา้ราชการ      ในสังกดั ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...” ดงันั้น การ

ใหบ้ริการประชาชนใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดขององคก์รทุกแห่งทั้งภาครัฐ

และเอกชน ต่างก็แข่งขนัการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือ ลูกคา้ให้ไดรั้บความ

พึงพอใจในการให้บริการสูงสุด เร่ิมตั้งแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน ปี 2545 เป็นตน้มา 

รัฐบาลไดด้าํเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองคก์รมีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการแก่

ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐ เร่ิมดาํเนินการปรับปรุง

ระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชนต่าง ๆ ดา้น ความสะดวก, ความรวดเร็ว ยติุธรรมต่าง ๆ โดยการลด
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ขั้นตอนในการทาํงาน การอาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการที่

พงึพอใจต่อหน่วยงาน ภาครัฐอยา่งสูงสุด  

การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทัว่ไปที่ตอ้งติดต่อกบั หน่วยงาน

ของรัฐตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย เน่ืองจากมีกฎหมายบงัคบัจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงจะตอ้งบริการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบติังานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชดัเจน ใชเ้วลาดาํเนินการ

พิจารณา     ไม่มากเม่ือประชาชนมาติดต่อสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว ไม่ตอ้งเดินทางไปมาหลายคร้ัง ก็จะทาํให้ประชาชนมีเวลาไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เป็น

การเพิ่มรายไดแ้ละผลผลิตมวลรวมของประเทศไดอี้กทางหน่ึง สาํหรับกรณีของภาคเอกชนที่เป็น

นกัธุรกิจ ตอ้งมีการพจิารณาก่อนการลงทุน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการท่ีไม่ชดัเจน นกั

ลงทุนก็ ไม่กลา้เส่ียง   เขา้มาลงทุนทาํใหป้ระชาชนไม่มีงานทาํ ขาดรายได ้ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐ

จึงไดเ้ร่งดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงใหก้ารบริการที่ดี ซ่ึงประชาชนก็คาดหวงัวา่จะไดรั้บการบริการ

ที่จดัให้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   เสียค่าใชจ่้ายตํ่า คุม้ค่าต่อเงินภาษีของราษฎรที่เสียภาษี

และมีการแข่งขนัการใหบ้ริการของภาครัฐทุกดา้น โดยมีการปรับปรุงระบบการใหบ้ริการ เช่น การ

ใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้แทนการเขียนเอกสารในเร่ืองการรายงานตวั 90 วนั ของต่างดา้ว เพื่อความ

รวดเร็วอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน การสร้างจิตสาํนึกต่อการบริการสาธารณะ เพือ่เพิม่คุณภาพ

การใหบ้ริการแก่ประชาชนและความเป็น นกัวชิาชีพของขา้ราชการต่อไป 

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองเป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่ส่งผลต่อการสร้างโครงสร้างทางสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศให้เขม้แขง็ เน่ืองจากมีความเก่ียวพนักนัทั้งความมัน่คงของประเทศและ             

การใหบ้ริการ งานหลกั ทางดา้นความมัน่คงอยา่งหน่ึงคือการป้องกนัปราบปรามดา้นคนลกัลอบเขา้

เมืองโดยผิดกฎหมาย งานน้ีมีผลกระทบถึงความรู้สึกต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน ส่วนงานดา้นการให้บริการ ก็ตอ้งสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ ซ่ึงไม่ว่าการเดิน

ทางเขา้สู่ประเทศนั้นจะเพือ่จุดประสงคใ์ด ยอ่มส่งผลถึงความเช่ือมัน่ศรัทธาที่มีต่อประเทศไทย การ

ปฏิบติังานของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมืองจึงมีความสาํคญัเป็นพเิศษเพราะมีความเช่ือมโยงกบังาน

ความมัน่คงและ     การให้บริการ ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้หากการปฏิบติังานดา้นใดดา้น

หน่ึงยอ่หยอ่นลงไปก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ 

ซ่ึงจากการปฏิบติัหน้าที่ในงานบริการคนต่างดา้วของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมืองจังหวดั

ระนอง มีปัญหาในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนองนั้น โดยไดแ้กไ้ขในการใหบ้ริการ โดยการนาํเคร่ืองอ่านบาร์โคด้มาให้บริการในเร่ือง

ของการรายงานตวั 90 วนั และการเพิ่มจาํนวนเจา้หน้าที่ในด้านการให้บริการดา้นต่าง ๆ รวมทั้ง

มุ่งมั่นและพยายามปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นตามลาํดับ อาทิ การวางมาตรการป้องกันการ
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ลกัลอบเขา้เมือง โดยการทาํขอ้ตกลงระหว่างประเทศโดยยดึผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักใหญ่

นอกจากนั้นยงัมีการปรับปรุงระบบจดัเก็บฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัมีศกัยภาพในการตรวจสอบ, การลด

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติังานราชการ แม้กระทัง่มีการพฒันาวสัดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และยงัดาํเนินการการตรวจราชการหน่วยงานบริการในสงักดั และมีการให้

รางวลัหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่นเพื่อจูงใจการทาํงาน และให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ

ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการเป็นประจาํทุกเดือนอีกดว้ย 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการต่อการให้บริการของงานบริการบุคคลต่าง

ดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง  

 2. เพื่อนาํผลการศึกษาปรับปรุงการปฏิบติังานและการให้บริการของงานบริการบุคคลต่าง

ดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

3.สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ของผูม้ารับบริการ มีผลต่อความพึงพอใจ ในการให้บริการ

ของงานบริการบุคคลต่างดา้ว ของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการงานบริการบุคคลต่าง

ดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานการบริการประชาชนให้มีคุณภาพยิง่ขึ้นในอนาคต

ต่อไป  

3. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของงานบริการบุคคลต่างดา้ว ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง 

5.กรอบแนวคดิในการวิจัย  

ประเด็นสําคญัของเร่ืองน้ีอยู่ที่การอธิบายตวัช้ีวดัของความพึงพอใจ กล่าวคือ การศึกษา         

ส่วนใหญ่ อธิบายความพึงพอใจจากตวัช้ีวดัที่ตวับริการ (Service) กระบวนการบริการ (Process) 

และในพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ (Providers Behavior) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน่าจะเป็นสาเหตุหรือปัจจยั ของ

ความพงึพอใจ  

โดยที่ในกรณีของความพงึพอใจในบริการ สาเหตุหรือเหตุปัจจยัแห่งความพงึพอใจอาจเป็น

เร่ือง ความเสมอภาคของบริการที่ไดรั้บ ความเพียงพอทัว่ถึงของบริการ ความสะดวกรวดเร็ว ของ

บริการ ฯลฯ ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในงาน สาเหตุท่ีทาํให้พอใจหรือไม่พอใจอาจเป็นเร่ือง 

ค่าจา้ง สวสัดิการ นโยบายของสถานท่ีทาํงาน ฯลฯ  สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดง กรอบแนวคิดในการวจิยั 

จากการที่ไดน้าํแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ, แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจและ

เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง คณะผูศึ้กษาไดน้าํมา เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง เพื่อเป็น

ขอ้มูลแนวทางในการปรับปรุง เพื่อประชาชน ผูรั้บบริการจะไดรั้บความพึงพอใจต่อการให้บริการ

มากที่สุด   ใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายรัฐในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีต่อไป 

6.ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงความพงึพอใจของการมารับบริการของงานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง   

7.นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.งานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง หมายถึง งานบริการบุคคล

ต่างดา้ว ทาํหน้าที่ให้บริการคนต่างดา้วเช่น การขออยูต่่อในราชอาณาจกัร การขอรับการตรวจลง

ตรา    การแจง้ที่พกัอาศยัของคนต่างดา้ว และบริการดา้นอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายตรวจคนเขา้

เมือง   

2.ประชาชน หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีมาติดต่อขอรับบริการงานบริการบุคคล    

ต่างดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

3.เจา้หน้าที่ หมายถึง ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจา้งในงานบริการบุคคลต่าง

ดา้ว    ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง  ที่ทาํหน้าที่ในการให้บริการ  

4.กระบวนการในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ว ิธีการที ่นํามาใช ้ในการปฏิบตัิงาน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  ระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการที่ชดัเจน  การนําเทคโนโลยชี่องทาง

          

    

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

• เพศ 

• อาย ุ

• การศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดต่้อเดือน 

ระดับความพึงพอใจ 

• ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  

• ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

• ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการให้บริการ  วิธีการบริการและความสะดวกที่ได้รับ  ความรวดเร็วของ

ขั้นตอน  ความสมํ่าเสมอต่อเน่ืองในการให้บริการ 

5.การให้บริการ หมายถึง ผูท้ี ่ให้บริการในงานดา้นนั้นๆ  โดยองคป์ระกอบของผู ้

ให้บริการที่ดีนั้นมีดงัน้ี  มีความรู้ความชาํนาญในงาน  มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  การ

ให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั  ให้คาํแนะนาํและอธิบายขอ้สงสัยแก่ผูม้ารับบริการและมีความสุภาพ

อ่อนโยนกบัผูม้าใชบ้ริการ 

6.การจดัสิ่งอํานวยความสะดวก  หมายถึง  จ ํานวนเอกสาร คู ่ม ือ  จ ํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จาํนวนโต๊ะเกา้อ้ี รวมถึงการให้บริการคาํปรึกษาของเจา้หน้าที่ 

7.ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิด      

จากพื้นฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที ่แต่ละบุคคลไดร้ับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

สามารถ ตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคล

ยอ่มมีความ แตกต่างกนัไป 

8.วิธีดําเนินการศึกษา 

1.วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

- เลือกวิธีการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีทั้ ง โดยใช้วิธีนาํแบบสอบถามให้ผูใ้ช้บริการตอบ โดย

การสุ่มตวัอย่าง และให้เจา้หน้าที่ในสาํนักงานฯ แจกแบบสอบถามผูใ้ห้บริการ และรอรับคืน  

 - เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลเพือ่ใหเ้ห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวเิคราะห์ 

 2.เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  

2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

เม่ือสร้างแบบสอบถามตน้ฉบับขึ้นแล้วนาํเสนอให้คณะหรือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเป็นปรนัย ความสามารถในการนําไปใช้ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้และตรวจสอบความ

ตรงกันด้านเน้ือหา นาํขอ้วิจารณ์เหล่านั้นจากคณะหรือผูเ้ช่ียวชาญมาแก้ไขต่อไป ใช้ดรรชนี

ความพอ้งของความเห็นของคณะหรือผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ตดัสินใจว่าจะคงขอ้ความ

หรือคาํถามน้ีไว ้หรือจะตดัออก  

การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

1. คาํช้ีแจงในการตอบ  

2. ส่วนที่เป็นขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม  

3. ส่วนที่เป็นคาํถามที่ตอ้งการใหต้อบขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น  
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ส่วนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใชว้ธีิมี 5 ระดบั ดงัน้ี  

มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21 - 5.00 คะแนน  

มีความพงึพอใจในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 - 4.20 คะแนน  

มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 - 3.40 คะแนน  

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.81 - 2.60 คะแนน 

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 คะแนน 

3.นาํขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติวเิคราะห์คือ  

1.ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.ค่าเฉล่ีย (Mean)  

3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

9.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวจิยั ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ พบวา่  

ตารางที่ 1  แสดงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน ความพงึพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ

งานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น 

 

ความพึงพอใจ µ σ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ลําดับที ่

1. ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ 4.15 .736 มาก 2 

2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 
4.12 .796 มาก 3 

3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 4.20 .836 มาก 1 

รวม 4.15 .790 มาก  

 

ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก
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ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการทุกดา้นผูรั้บบริการมีความพงึพอใจ

มากทั้งส้ิน 

ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ความ

พึงพอใจในความสุภาพยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการของเจา้หน้าที่ อยูใ่นระดบั มากที่สุด  ส่วน

ความพงึพอใจในการตั้งใจในการให้บริการและสมคัรใจความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนอง

ที่ตรงต่อความตอ้งการความพึงพอใจในเจา้หน้าที่ให้คาํแนะนาํหรือตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี

และความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของเจา้หน้าที่ทุกขอ้ อยูใ่นระดับ 

มาก ตามลาํดบั 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ โดยรวมอยูใ่นระดบั 

มาก ทุกหัวขอ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ความพึงพอใจต่อเจา้หน้าที่ที่ให้บริการมีจาํนวน

เพียงพอความพึงพอใจในการบริการที่มีเอกสาร/แผ่นพบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูลต่างๆอยา่ง

ชัดเจนมีตู้แสดงความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการความพึงพอใจในช่องทางการ

ให้บริการที่มีหลากหลายความพงึพอใจในขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุง่ยากซับซ้อนมีความชดัเจน

ความพงึพอใจในขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีนอ้ยกระชบัสะดวกและรวดเร็วตามลาํดบั     

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  จาํแนกเป็นรายด้านและรายขอ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก            

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบัความพงึพอใจ เรียงลาํดบั ดงัน้ี คือความพงึพอใจในการจดัส่ิง

อาํนวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการ เช่นที่นัง่รอรับบริการฯลฯ  มีระดบัความพงึพอใจมากที่สุด  

ส่วนในหัวขอ้อ่ืน มีระดบัความพึงพอใจมาก คือความพึงพอใจในสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการความพึงพอใจต่อขอ้มูลระบบสารสนเทศที่ใชใ้นการ

ให้บริการความพึงพอใจในบริการที่มีผงัลาํดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอนความ

พงึพอใจ ต่อความพร้อมของอุปกรณ์ที่จดัเตรียมสาํหรับการบริการ เช่น ปากกา กาว ฯลฯ ตามลาํดบั   

10.อภิปรายผล 

จากผลวิจยัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างดา้วตรวจ

คน    เขา้เมืองจงัหวดัระนอง สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั  ไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการงานบริการบุคคลต่างด้าวตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการทุกดา้น ผูรั้บบริการมีความ

พงึพอใจมากทั้งส้ินจะเห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนมาก มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หน้าที่ที่

ใหบ้ริการมาก ดงันั้น จึงควรรักษามาตรฐานการบริการให้อยูใ่นระดบัที่เป็นอยู ่เป็นอยา่งน้อย และ

ยงัสามารถพฒันาศกัยภาพของการบริการ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจมากท่ีสุดได ้
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2. ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ความ

พึงพอใจในความสุภาพยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการของเจา้หนา้ที่ความพึงพอใจในการตั้งใจใน

การให้บริการและสมคัรใจความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองที่ตรงต่อความตอ้งการความ

พึงพอใจในเจา้หน้าที่ให้คาํแนะนาํหรือตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดีและความพึงพอใจในความ

สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีทุกขอ้ อยู่ในระดับ มาก ตามลําดับในด้าน

เจา้หนา้ที่ที่ปฏิบติังานนั้น ผูรั้บบริการมีความพงึพอใจระดบัมาก ซ่ึงแสดงถึง ความสุภาพความตั้งใจ 

การตอบสองในการใหบ้ริการ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ที่ ที่ ดีมากอยูแ่ลว้ ควรรักษา

ระดบัการใหบ้ริการดา้นน้ีใหค้งอยูไ่ปตลอด 

3. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ โดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก ทุกหวัขอ้เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ความพงึพอใจต่อเจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการมีจาํนวน

เพียงพอความพึงพอใจในการบริการที่มีเอกสาร/แผ่นพบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูลต่างๆอยา่ง

ชัดเจนมี ตู ้แสดงความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการความพึงพอใจในช่องทางการ

ให้บริการที่มีหลากหลายความพงึพอใจในขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุง่ยากซับซ้อนมีความชดัเจน

ความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการที่น้อยกระชับสะดวกและรวดเร็วตามลําดับ ด้าน

กระบวนการขั้นตอนนั้น ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ

ขั้นตอนการใหบ้ริการในขณะน้ี มีความเหมาะสมดีแลว้แต่ก็ยงัสามารถปรับปรุงใหดี้ขึ้นได ้

4. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ โดยรวมอยูใ่นระดับ มาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ระดบัความพึงพอใจ ทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั ดงัน้ี 

ความพงึพอใจในการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการเช่นที่นัง่รอรับบริการฯลฯความ

พึงพอใจในสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการความพึง

พอใจต่อขอ้มูลระบบสารสนเทศที่ใชใ้นการให้บริการความพึงพอใจในบริการที่มีผงัลาํดบัขั้นตอน

และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอนความพงึพอใจต่อความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมสาํหรับ

การบริการเช่นปากกากาวฯลฯตามลาํดบัในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกน้ี ผูรั้บบริการ มีความพึง

พอใจในระดบัมาก เช่นกนั   อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ การมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ มีความ

พร้อมที่จะใหบ้ริการ แต่อาจมีการเพิม่เติมส่ิงอาํนวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจาํเป็นต่อการ

บริการได ้
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11.ข้อเสนอแนะ 

11.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ ในการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก จึงควรรักษา

มาตรฐานการใหบ้ริการ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยู ่และยงัสามารถพฒันาศกัยภาพของการบริการให้ดี

ยิง่ขึ้น  

2. ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ควรรักษาระดบัการใหบ้ริการดา้นน้ี

ใหค้งอยูไ่ปตลอด 

3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า 

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการในขณะน้ี มีความเหมาะสมดีแลว้ แต่ก็ยงัสามารถปรับปรุงใหดี้

ขึ้นได ้

4. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ การมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในการบริการ มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ แต่อาจมีการเพิม่เติมส่ิงอาํนวยความสะดวก

ใหเ้พยีงพอตามความจาํเป็นต่อการบริการได ้

11.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป   

1. จากการศึกษา ผูว้ิจยัคาดว่าผลการศึกษาสามารถนําไปเป็นแนวทางให้ผูบ้งัคบับญัชา

นาํไปปรับปรุงในการใหบ้ริการของหน่วยงานใหเ้หมาะสม 

2. ถึงแม ้ผลการวิจยั จะแสดงความพึงพอใจต่อการบริการ มีความพึงพอใจมาก แต่ในบาง

หวัขอ้ อาจมีการพฒันา สนบัสนุน เพือ่การบริการใหดี้ยิง่ขึ้น  

3. ปัจจัยด้านสถานภาพทั่วไปของบุคลาการ เช่น ระดับการศึกษา อายุ รายได้ เป็นตน้                  

มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการหรือไม่ 
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การพลกิฟ้ืนของกจิการไปรษณย์ีไทย หลงัการแปลงสภาพเป็น บริษัท ไปรษณย์ีไทย 

จาํกดั 

THE RECOVERY OF THAILAND POST CO., LTD. AFTER ITS 

PRIVATIZATION 

อิศรา  ลือตระกลูเศรษฐ์1 ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ์2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศึกษาปัจจยัที่มีผลทาํใหกิ้จการไปรษณียไ์ทย มีกาํไร

ตั้งแต่ปีแรก หลังจากการแปลงสภาพเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด และ (2) ศึกษากลยุทธ์การ

พฒันาของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั หลงัการแปลงสภาพจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย  โดยใช้

การวจิยัเชิงคุณภาพ  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก โดยมีแนวของขอ้คาํถาม 

ใชส้อบถามผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะเจาะลึก  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงเหตุผล  โดย

เป็นการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ยอ้นกลบัมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง  ผลการศึกษาพบวา่  

ปัจจยัที่มีผลทาํใหกิ้จการไปรษณียไ์ทย มีกาํไรตั้งแต่ปีแรกหลงัการแปลงสภาพเป็น บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั คือ ผูน้าํไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการวางแผนกลยทุธก์ารพฒันาองคก์ร ซ่ึงตอ้งมีการ

บริหารกิจการเป็นแบบเอกชน จึงไดเ้ตรียมความพร้อมดว้ยการวางกลยทุธ์การพฒันาในทุกดา้นที่

สาํคญัไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานแบบเชิงกลยทุธ ์ดา้นการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีาร

ให้บริการที่ทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและลดตน้ทุนการให้บริการในระยะ

ยาว  ดา้นการพฒันาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีหัวใจบริการ ดา้นการตลาด ที่

ตอ้งทาํการตลาดอยา่งมืออาชีพ ใหแ้ข่งขนัในตลาดได ้และตอ้งสร้างความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ

ด้วย ทั้ งหมดน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่จะขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตอย่างย ั่งยืนต่อไป  

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ยงัมีกฎระเบียบท่ีมีขอ้จาํกดั 

ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัในตลาดที่มีคู่แข่งจาํนวนมาก  องคก์รจึงตอ้งมีการบริหารงานที่

คล่องตวัและปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุเปิดเสรีทางการคา้ดว้ย  เพื่อความอยูร่อดของ

องคก์รต่อไป. 

คาํสําคญั :   การพลิกฟ้ืนของกิจการไปรษณียไ์ทย,  การแปลงสภาพ 
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Abstract 

The objectives of this study are (1) studying of factors that have an effect on Thailand Post 

Co.,Ltd.’s profits since the first year of its privatization and (2) studying of Thailand Post Co.,Ltd.’s 

strategies of development after transforming from the Communications Authority of Thailand, by 

qualitative research method. The study gathers the data from conducting an in-depth interview with 

a guideline of questions and analyzing the data by using cause and effect analysis, drawing from 

results to the factors that make them happen. The result of the study found that the leader seeing the 

importance of strategic planning for the organization’s development which is a transfer from the 

public sector into private operation. Therefore, strategies have been prepared for all sectors to be 

developed simultaneously which are the plan for strategic management, an advanced technology 

development for a long-term service cost reduction and surpassing customer’s expectation, human 

resource development to enhance the efficiency of service and a service mind, and marketing that 

requires a professional marketing plan for achieving a competitive market and customer’s need. All 

of these are significant factors to drive the sustainable growth of the organization. The suggestion 

from this study is, since Thailand Post Co.,Ltd. still has a restriction in its regulations which is a 

threat to compete in the market rising of its competitors, the organization shall operate a flexible 

management plan to be adaptable to a free-trade area for its survival. 

Keywords:  The Recovery of Thailand Post, Privatization. 

1. บทนํา 

ไปรษณีย์ไทยเป็นกิจการท่ีถือกํา เนิดขึ้ นมากว่า  130 ปี  ตามพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ผูท้รงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงมองเห็นความสาํคญั

ของการส่ือสารว่าคือหน่ึงในส่ิงที่นําพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติและสร้างคุณประโยชน์แก่

ประชาชน กรมไปรษณียส์ยามจึงไดรั้บการก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 โดยสมเด็จพระ

เจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าภาณุรังษีสวา่งวงศ ์กรมหลวงภาณุพนัธุวงศว์รเดช ทรงเป็นผูส้าํเร็จราชการกรม

ไปรษณียแ์ละกรมโทรเลขพระองคแ์รก 

จาก “กรมไปรษณีย”์ ในยคุเร่ิมแรก กิจการไปรษณียข์องไทยมีการเปล่ียนแปลงบทบาทและ

สถานภาพหลายคร้ัง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบา้นเมืองและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และจุด

เปล่ียนที่สําคญัช่วงหน่ึงคือการแปลงสภาพเป็น “บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด” โดยเป็นองค์กร

รัฐวสิาหกิจภายใตก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
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นับรวมความเป็นมาของกิจการไปรษณียไ์ทย ไดถึ้ง 6 ยคุ ที่เรียกว่า “ไปรษณีย์ไทย จากราชย์สู่ปวง

ชน”  ไดด้งัน้ี 

ยุคที่ 1  เอกราชด้านการส่ือสารแห่งสยาม การสถาปนากิจการไปรษณียข์ึ้นในสยาม นบัเป็น

เหตุการณ์ที่สาํคญัยิง่ในประวติัศาสตร์ดว้ยเป็นประจกัษพ์ยานแห่งการประกาศตนอยา่งภาคภูมิใจว่า

สยามเป็นประเทศที่มีความเจริญ เสมอดว้ยนานาอารยประเทศ ดว้ยการริเร่ิมกิจการไปรษณียเ์ป็น

ของตนเองในยุคที่ระบบไปรษณียย์ุคใหม่ของโลกก็ยงัคงอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ในราวปี พ.ศ. 2410 

สถานกงสุลองักฤษไดน้าํระบบการเดินหนงัสือท่ีเรียกว่า “การไปรษณีย์” เขา้มาใชใ้นการติดต่อกบั

ประเทศของตนและประเทศอ่ืนๆ ในช่วงท่ีสยามยงัไม่มีกิจการไปรษณียเ์ป็นของตนเอง ส่งผลให้

กิจการไปรษณียร์ะหวา่งประเทศตอ้งพึ่งพาสถานกงสุลองักฤษเป็นหลกั 

ยุคที่ 2 กําเนิดการไปรษณีย์กรุงสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหส้มเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอเจา้ฟ้าภาณุรังษีสวา่งวงศ ์กรมหลวงภาณุพนัธุ

วงศว์รเดชเป็นผูน้าํในการจดัตั้งการไปรษณียข์ึ้นเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2424 ซ่ึงนับเป็นกิจการ

ใหม่ของสยามในเวลานั้น ที่ตอ้งอาศยัความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละเป็นอยา่งสูง ดว้ยพระ

มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาการ

ไปรษณียเ์ป็นคร้ังแรกในสยามประเทศ โดยไดท้รงตั้งกรมไปรษณียแ์ละกรมโทรเลข เม่ือวนัที่ 4 

สิงหาคม พ.ศ. 2426  

ยุคที่ 3 ยุคจัดต้ังกรมไปรษณย์ีโทรเลข  พ.ศ. 2441 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้ประกาศ

กระทรวงโยธาธิการ รวมกรมไปรษณียแ์ละกรมโทรเลขเขา้ดว้ยกนั เรียกวา่“กรมไปรษณย์ี          โทร

เลข”  ในวนัที่ 19 กรกฎาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)  เม่ือก้าวเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 7 พระองคไ์ดพ้ฒันากิจการไปรษณีย ์ธนาณัติ วทิยโุทรเลข โทรศพัท ์

ของกรมไปรษณียโ์ทรเลข ทั้งในด้านบุคลากรและการให้บริการ โดยมีหลักการสําคญัคือ ให้มี

หลกัการควบคุมที่ทนัสมยั และขยายบริการดา้นต่างๆ ใหก้วา้งขวางออกไป  

ยุคที่ 4 ขยายเครือข่ายไปทุกท้องถิ่น กรมไปรษณียโ์ทรเลขได้จดัทาํโครงการขยายการ

ไปรษณียโ์ทรเลขในจงัหวดัพระนครและธนบุรีขึ้น โดยไดรั้บการบรรจุรวมไวใ้นแผนพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504-2509  และในระหว่างปี พ.ศ. 2497-2498 

กรมไปรษณียโ์ทรเลขไดมี้ความพยายามที่จะปรับปรุงระบบการบริหารใหมี้ความคล่องตวั เพือ่ที่จะ

สามารถพฒันากิจการไปรษณียโ์ทรเลขให้เจริญกา้วหน้า จนในที่สุดเป็นที่มาของการจดัตั้งกิจการ

ไปรษณียเ์ป็นรัฐวสิาหกิจในปี พ.ศ. 2520 
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ยุคที่ 5 เช่ือมโยงทั่วไทยก้าวไกลทั่วโลก พ.ศ. 2520 ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัที่สุดที่

เปรียบเสมือนการพลิกโฉมหน้าประวติัศาสตร์การดาํเนินงานของกรมไปรษณียโ์ทรเลข ในฐานะ

ผูใ้ห้กาํเนิด วางรากฐาน และให้บริการดา้นไปรษณียแ์ละโทรคมนาคมมาเป็นเวลายาวนานเกือบ

ศตวรรษ เม่ือมีการแยกงานในระดบัปฏิบติัการ ออกมาจดัตั้งเป็นการส่ือสารแห่งประเทศไทย วนัที่ 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2525  

ยุคที่ 6 ศักราชใหม่ไปรษณีย์ไทย จากนโยบายรัฐบาลที่ตอ้งการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อ

เพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานใหเ้ทียบเท่าภาคเอกชน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 ให้แปลงสภาพการส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทั

เม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546  

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั (ปณท) ยงัคงสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ สงักดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีกระทรวงการคลงั ถือหุน้ 100 เปอร์เซ็นต ์ตั้งอยูท่ี่ อาคารสาํนกังาน

ใหญ่ ปณท ถนนแจง้วฒันะ โดยปฏิรูปภาพลกัษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพ และเพิ่มความ

คล่องตวัในระบบการบริหาร  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความตอ้งการของประชาชน 

เพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คง และมีรายไดท้ี่เล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืนภายใตว้ิสัยทศัน์ “ เป็นผูน้ําใน

ธุรกิจไปรษณียด์ว้ยเครือข่ายที่มีคุณภาพ กวา้งไกล ใกลชิ้ดคนไทยและเช่ือถือไดม้ากที่สุด ”  

จากองคก์รที่อยูใ่นภาวะขาดทุน ในขณะท่ีเป็นการส่ือสารแห่งประเทศไทย โดยศึกษาจาก

ผลการดาํเนินงานในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2535 – 2544 ตามรายละเอียดในตารางดา้นล่างน้ี  
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ตารางที่ 1  ตารางรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการไปรษณย์ี ปี พ.ศ. 2535-2544  (ล้านบาท) 

 

ปี 

พ.ศ. 

รายได ้

รวม 

ค่าใชจ่้าย 

รวม 

ค่าใชจ่้าย

ดา้น

ไปรษณีย์

และทาง

การเงิน 

ค่าใชจ่้าย

ดา้นส่ือสาร

โทรคมนา 

คม 

ค่าใชจ่้าย

บริหาร

ทัว่ไป 

ทุนดาํเนิน 

การ 

ค่าเส่ือม

ราคา 

ค่าใชจ่้าย

อ่ืน ๆ 

2535 18,097.47 32,682.67 3,948.17 6,874.23 1,241.46 19,570.94 1,010.09 37.78 

2536 19,207.01 36,064.12 4,307.45 7,778.61 1,589.84 21,171.75 1,154.68 52.79 

2537 21,311.71 41,953.89 4,624.30 8,937.96 1,814.20 25,341.70 1,209.98 25.75 

2538 24,840.69 50,716.87 5,311.48 10,447.81 2,057.56 31,490.66 1,363.42 45.94 

2539 27,635.27 62,471.30 5,883.82 11,939.17 2,327.66 40,782.93 1,516.82 20.90 

2540 31,186.64 80,958.24 6,672.45 13,398.36 1,842.00 57,335.76 1,672.25 37.42 

2541 33,697.01 87,650.44 7,223.38 17,075.96 1,746.25 59,327.13 1,995.54 282.18 

2542 31,060.56 91,624.05 7,088.84 16,438.34 1,695.51 62,065.71 2,205.60 2,230.05 

2543 29,377.27 98,804.69 7,560.54 13,292.49 1,898.75 72,659.26 2,456.61 937.04 

2544 30,394.28 110,159.23 7,769.33 13,465.05 1,922.10 84,326.55 2,573.23 102.97 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดว้า่กิจการไปรษณียไ์ทยในยคุการส่ือสารแห่งประเทศไทย มีผลการ

ดาํเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด  แต่เม่ือองคก์รไดแ้ปลงสภาพมาเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

(ปณท) กิจการไปรษณียไ์ทยกลบัพลิกฟ้ืนขึ้นมา มีกาํไรจากผลประกอบการตั้งแต่ปีแรกของการ

แปลงสภาพ โดยในปี 2547  มีกาํไรถึง 229 ลา้นบาท  ปี 2548 มีกาํไร 348 ลา้นบาท ปี 2549 มีกาํไร

เพิ่มเป็น 777 ลา้นบาท และ ปณท ยงัคงดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2555 

และปี 2556 มีกาํไรสุทธิ 1,134.38 และ 1,224.35 ล้านบาทตามลาํดับ และมีกาํไรสุทธิสูงสุดในปี 

2557 ถึงจาํนวน 1,794.75 ลา้นบาท  

จากที่มาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ทาํใหข้า้พเจา้มีความประสงคจ์ะศึกษาถึงปัจจยั

ที่ทาํให้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด สามารถพลิกฟ้ืนจากผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอด 

กลบัมามีกาํไรตั้งแต่ปีแรกที่ไดแ้ปลงสภาพ และมีกาํไรต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  เพื่อเป็นขอ้มูลให้

องคก์รอ่ืนๆ ที่ตอ้งการพลิกฟ้ืนกิจการตนเอง ไดใ้ชศึ้กษาเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รของตน

ต่อไป 
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2. คาํถามในการวิจัย  

ปัจจยัอะไรที่ทาํใหกิ้จการไปรษณียไ์ทย สามารถพลิกฟ้ืนจากผลประกอบการที่ขาดทุนมา 

โดยตลอด มามีผลประกอบการที่มีกาํไรตั้งแต่ปีแรกที่ไดแ้ปลงสภาพมาเป็นบริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั และมีกาํไรต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.   เพือ่ศึกษาปัจจยัที่มีผลทาํใหกิ้จการไปรษณียไ์ทย มีกาํไรตั้งแต่ปีแรก หลงัจากการแปลง 

สภาพเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2. เพือ่ศึกษากลยทุธก์ารพฒันาของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั หลงัการแปลงสภาพจาก 

การส่ือสารแห่งประเทศไทย 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัที่มีผลทาํให ้กิจการไปรษณียไ์ทยมีกาํไรตั้งแต่ปีแรก หลงัจากการ 

แปลงสภาพเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2. ทาํใหท้ราบถึงกลยทุธก์ารพฒันาของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั หลงัการแปลงสภาพ 

จากการส่ือสารแห่งประเทศไทย 

3. ผลการวจิยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ ใชป้ระโยชน์ในการศึกษา 

เป็นแนวทางในการพลิกฟ้ืนและพฒันาองคก์รต่อไปได ้

5. ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

        1.1  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกคา้

ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  

1.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant)  ที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  

พนกังาน และลูกคา้ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ที่ไดบ้ริหารงาน ทาํงาน และใชบ้ริการของ 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ทั้งในช่วงก่อนการแปลงสภาพ และหลงัการแปลงสภาพมาเป็น บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวมเป็น 15 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล

หลกัแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 

6. ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 เพือ่ใหเ้กิดเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กาํหนด 

ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดงันั้นการตีความ

ของภาษาจึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือทศันคติให้ถือเอาผลจาก
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การสรุปของการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการใชบ้ริการและทาํงานอยูใ่นบริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั ทั้งก่อนและหลงัการแปลงสภาพมาเป็นบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เป็นที่สุด 

2. ให้ถือว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ที่ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกคา้ 

มีทศันคติที่เป็นกลางในการตอบขอ้มูลสัมภาษณ์ และไม่มีอคติต่อบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั แต่

อยา่งใด 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การพลิกฟ้ืนของกิจการไปรษณีย์ไทย  หมายถึง  การบริหารงาน และปัจจยัที่มีผลทาํให้

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ที่มีผลขาดทุนต่อเน่ืองในขณะที่องคก์ารเป็น การส่ือสารแห่งประเทศ 

ไทย  กลบัพลิกฟ้ืนกิจการให้มีผลประกอบการที่มีกาํไรไดต้ั้งแต่ปีแรก ของการแปลงสภาพมาเป็น 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และมีผลประกอบการที่มีกาํไรต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

 การแปลงสภาพ  หมายถึง  การดาํเนินการใด ๆ  ท่ีเป็นการลดบทบาทของรัฐในการดาํเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ให้น้อยลง โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ

ดาํเนินงานให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ดาํเนินงาน และเพือ่ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกของการตลาด 

8. ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการแปลงสภาพ (แปร

รูปรัฐวิสาหกิจ) ขอ้มูลของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์รภาครัฐยคุใหม่ 

และการปรับตวัขององค์กรยุคการเปล่ียนแปลง  เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจัย 

ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใชใ้นการศึกษามีทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกคา้ของ 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) ที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน  

และลูกค้าของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ท่ีได้บริหารงาน ทาํงาน และใช้บริการของ บริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ทั้ งในช่วงก่อนการแปลงสภาพ และหลังการแปลงสภาพมาเป็น บริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน รวมเป็น 15 คน  ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั

แบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
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รูปแบบการวิจัย 

ผูว้ิจยัเลือกใช้รูปแบบการวิจยั แบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการหา

รายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่ทาํการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

เร่ืองน้ี    

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนา เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยผูว้ิจัยจะมีการ

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง มีการซักถาม พร้อมการสังเกตบุคลิกภาพ อากปักิริยา ตลอดจนพฤติกรรม

ทางกายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ ตีความหมายตามพฤติกรรมของผู ้

ถูกสมัภาษณ์ประกอบคาํสมัภาษณ์ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงเป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยจะมีแนวของขอ้คาํถามใช้

สอบถามผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะเจาะลึก และตอ้งอาศยัความสามารถพิเศษของผูส้มัภาษณ์ในการ

คน้หารายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาอยา่งลึกซ้ึง การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นตอ้งการให้ผูถู้กสัมภาษณ์

แสดงความคิดเห็น ใหค้าํอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความสาํคญัของเร่ืองและสถานการณ์ ตลอดจน

ความเช่ือ ความหมายต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเหตุผล  เป็นการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  

Analysis) เป็นการนาํขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น 

ยอ้นกลบัมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นบทความ 

โดยเป็นการเรียบเรียงขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูล ผสมผสานต่อกนัเป็นความเรียงที่สมบูรณ์ 

9. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

            สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรวม 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงาน และ

ลูกคา้ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ที่ไดบ้ริหารงาน ทาํงาน และใชบ้ริการของ บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั ทั้งในช่วงก่อนการแปลงสภาพ และหลงัการแปลงสภาพมาเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั  โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน ตั้งคาํถามที่เหมือนกนั ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2   แสดงสรุปผลข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม 

 

คาํถามในแบบสัมภาษณ์ 
สรุปผลข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า 

1.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งใน

การใช้บริการไปรษณีย์ 

และหรือบริหาร ทํางาน

ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์

ไทย ทั้ ง ก่อนและหลัง

การแปลงสภาพ ท่านคดิ

ว่าปัจจัยสําคัญใดที่เป็น

ตัวขับเคล่ือน ผลักดันให้

ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ท ย  มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ขึน้อย่างเห็นได้ชัด 

ผู ้ นํ า อ ง ค์ ก ร ไ ด้ ใ ห้

ค ว า ม สํา คัญ ต่ อ ก า ร

พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ทั้งการพฒันาบุคลากร 

พัฒ น า บ ริ ก า ร ใ ห้ มี

คุ ณ ภ า พ  ก า ร นํ า

เทคโนโลยีมาพัฒนา

บ ริ ก า ร ใ ห้ ทัน ส มั ย 

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ต้อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า

แ บ บ เอ ก ชน บริ หาร

จัด ก า ร  มี ก า ร จัด ทํา

แผนธุรกิจไปรษณีย ์5 

ปี เพื่อการพฒันาธุรกิจ

อยา่งต่อเน่ือง 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มี

นโยบายที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม มีการทาํแผน

ตลาด กาํหนด KPI ใน

การทาํงาน เพื่อให้ได้

ผลงานตามเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้มีการจดัตั้ง

สายงานการตลาดและ

พฒันาธุรกิจมาทาํงาน

ด้านการตลาดอย่าง

จ ริ ง จั ง  มี ก า ร นํ า

เทคโนโลยี IT มามา

พัฒ น า บ ริ ก า ร ใ ห้ มี

คุณภาพยิง่ขึ้น 

 

ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ท ย มี

สิ น ค้า แ ล ะ บ ริ ก า ร

ใ ห ม่  ๆ  ม า ใ ห้ ใ ช้

บริการอยา่งต่อเน่ือง 

มีบริการส่งเงินด่วน 

คนที่บ้านมารับเงิน

ได้ภายใน 15 นาที

แ ล ะ มี ส่ ง ของด่วน

รวดเ ร็วกว่า เ ดิม  มี

ก า ร จัด ร ะ บ บ ง า น

พิเศษสําหรับลูกค้า

ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ก า ร

รับประกันคุณภาพ

แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ

ส่ิงของที่ส่งไดทุ้กช้ิน 

 

2. การเปลี่ยนแปลงใด

ของไปรษณย์ีไทย ที่ท่าน

เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 

หลังจากการแปลงสภาพ

จา ก ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ม า เ ป็น 

บ ริ ษั ท  ไ ป ร ษ ณี ย์ ไทย 

จํากัด 

การให้ความสาํคญักับ

การพัฒนาบุคลา ก ร

อยา่งต่อเน่ือง และการ

นํ า ร ะ บ บ  IT ม า

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ว ย ก า ร

ติ ด ตั้ ง เ ค า น์ เ ต อ ร์

ไ ป ร ษ ณี ย์อัต โ น มั ติ  

(CA POS) ณ ที่ทาํการ

ไปรษณียท์ัว่เทศ เพือ่ 

การให้ความสาํคญักับ

การพัฒนาศักยภา พ

ข อ ง บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ

คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ที่

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ต้องการของลูกค้า  มี

บ ริ ก า ร ใ ห ม่  ๆ  ที่

ทนัสมยั การนาํ  IT เขา้

มาช่วยในการ 

คุณภาพบริการที่ ดี

ขึ้น มีความเขา้ใจใน

ลูกคา้มากยิง่ขึ้น และ

ดู แ ล ลู ก ค้ า อ ย่ า ง

ใ ก ล้ ชิ ด  มี  Key 

Account ในการดูแล

กลุ่มลูกคา้ธุรกิจอยา่ง

ต่ อ เ น่ื อ ง  มี หั ว ใ จ

บริการแบบเป็นมิตร 
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คาํถามในแบบสัมภาษณ์ 

สรุปผลข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า 

 ให้บริการแบบ online 

ได้ทั้งส่งเงินด่วนและ

ส่งของด่วนตรวจสอบ

สถานะ การส่งของได้ 

และมีการสร้าง        แบ

รนดข์องไปรษณียไ์ทย

อยา่งชดัเจน 

บันทึกบัญชีตั้ งแต่จุด

ให้บริการเข้าสู่ระบบ

ส่วนกลาง ทําให้การ

บ ริ ห า ร จัด ก า ร ท า ง

บัญ ชี ทํา ไ ด้ร ว ด เ ร็ ว 

ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย ํา ขึ้ น

ก ว่ า เ ดิ ม ที่ ใ ช้ ร ะ บ บ 

Manual 

 

กบัลูกคา้มากยิง่ขึ้น 

3. คุณภาพการให้บริการ

ของไปรษณีย์ไทย ก่อน

และหลังการแปลงสภาพ

เป็น บริษัท ไปรษณีย์

ไ ท ย  จํ า กั ด  มี ค ว า ม

แตกต่างกันอย่างไร 

การนําเทคโนโลยีมา

ใช้ในการให้ บริการ

ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น ไ ม่ ต้อ ง

กรอกแบบฟอร์มใช้

บริการอีกต่อไป และมี

การพฒันาบริการแบบ 

online real time ทั้ ง

การชาํระเงินและโอน

เงิน ฝากเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไดท้ี่ไปรษณีย์

ทุ ก แ ห่ ง ทั่ว ป ร ะ เทศ

เหมือนไปธนาคาร 

มี ร ะ บ บ  Track & 

Trace ใ ห้ ลู ก ค้ า

ส า ม า ร ถ ต ร ว จส อ บ

สถานะส่ิงของท่ีฝาก

ส่งไดแ้บบ online real 

time ส ร้ า ง ค ว า ม

เช่ือมั่นให้กับลูกค้า มี

ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ใ ห้ บ ริ ก า ร ส่ ง ด่ ว น 

EMS ที่ ไ ด้ รั บ ร างวัล 

แ ล ะ มี บ ริ ก า ร ใ ห ม่  

EMS Super Speed 

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ต้องการของลูกค้าที่

ตอ้งการส่งด่วนมาก ๆ 

มีระบบโอนเงินด่วน 

online real time ไ ด้

ร ว ด เ ร็ ว  ชํา ร ะ บิ ล 

online ได้ด้วย ฝาก

เงินเขา้บญัชีธนาคาร

ไ ด้ ที่ ไ ป ร ษ ณี ย์

สะดวกกว่า เดินไป

ธน า ค า ร  มี ก า ร นํา

ระบบ IT มาพัฒนา

บ ริ ก า ร  online real 

time เ พิ่ ม ค ว า ม

รวดเร็วใหก้บัลูกคา้  
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คาํถามในแบบสัมภาษณ์ 
สรุปผลข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า 

4. ความคาดหวังใด ที่

ท่ า น ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ห้

ไปรษณีย์ไทยดําเนินการ

ในอนาคต 

 

เ ป็ น ผู ้ นํ า ใ น ธุ ร กิ จ

ไปรษณีย์ทั้ งในและ

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ

เ อ ก ช น ยุ ค ใ ห ม่  มี

บริการที่ทนัสมยัทั้งใน

เร่ือง Logistics และ E-

commerce 

ต้องการให้ไปรษณีย์

ไทยมีธุรกิจใหม่ ๆ ไว้

รองรับความต้องการ

ข อ ง ลู ก ค้ า  แ ล ะ

ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขัน ใ น

ต ล า ด ไ ด้ ด้ ว ย  แ ล ะ

ต้องการให้ไปรษณีย์

ไทยอยู่คู่คนไทยและ

ธุ ร กิ จ ไ ท ย  แ ล ะ

ตอ้งการให้มีการปรับ

ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหมี้

ค ว า ม ค ล่ อ ง ตัว ม า ก

กวา่เดิม 

ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี จุ ด

ให้บริการในแหล่ง

ชุ ม ช น เ ห มื อ น กับ

ร้าน 7/11 จะได้ส่ ง

ข อ ง  รั บ เ งิ น ไ ด้

ส ะ ด ว ก ขึ้ น  แ ล ะ

ต้องการให้มีความ

ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร

บริการเชิงธุรกิจมาก

ยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการ

ตัด สิ น ใ จ ใ น เ ร่ื อ ง

อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร

สําหรับลูกค้าธุรกิจ

รายใหญ่  โดยปรับ

ระเบียบขอ้บงัคับให้

ใช้งานได้คล่องตัว

แบบเอกชนจริง ๆ  

 

10. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัที่มีผลทาํให้กิจการไปรษณียไ์ทย มีกาํไรตั้งแต่ปีแรกหลังการ

แปลงสภาพเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คือ ผูน้าํไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการวางแผนกล

ยทุธ์การพฒันาองคก์ร โดยตอ้งมีการบริหารกิจการเป็นแบบเอกชนยคุใหม่ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัที่ทวีความรุนแรงในตลาดผูใ้ห้บริการขนส่งของทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ซ่ึง

ผลการวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารภาครัฐ/เอกชนยคุใหม่ และแนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัขององคก์ารยคุการเปล่ียนแปลง ที่ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคนควา้ โดยในทฤษฎี

แนวคิดดงักล่าว จะเน้นการบริหารจดัการที่มุ่งเน้นการให้บริการ และความคล่องตวัในการดาํเนิน
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ภารกิจขององคก์ร รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดตน้ทุนการใหบ้ริการในระยะ

ยาว  รวมทั้งเพือ่ใหผ้ลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการขององคก์ร สามารถแข่งขนัในตลาดได ้  

ดงันั้น ผูบ้ริหารบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จึงไดเ้ตรียมความพร้อมดว้ยการวางกลยทุธ์การ

พฒันาในทุกดา้นที่สาํคญัไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงานแบบเชิงกลยทุธ์ มีการจดัทาํ

แผนธุรกิจไปรษณียร์ะยะยาว 5 ปี และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการให้บริการท่ีทันสมัย 

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดส้ะดวกรวดเร็วขึ้นทั้งบริการส่งของด่วน และโอนเงิน

ด่วนดว้ยระบบ online real time ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการ

ลดตน้ทุนการใหบ้ริการในระยะยาวไดอี้กดว้ย   

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ยงัได้ให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพฒันา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีหัวใจในการให้บริการ (Service Mind) มีวฒันธรรมองค์กรที่ดี 

ส่งผลให้บุคลากรมีความรักความผูพ้นักนัและรักองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั

หลกัการปรับตวัขององคก์ารยคุการเปล่ียนแปลง ที่ประกอบไปดว้ยการมีเอกลกัษณ์ (Identity) ของ

การดาํรงอยู่ขององค์กรผ่าน วิสัยทศัน์ ภารกิจ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร รวมทั้งการมีสาย

สมัพนัธ ์(Relationship) ที่เช่ือมโยงผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders)  

 สาํหรับดา้นการตลาด ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั หลงัการแปลงสภาพ (แปรรูปรัฐวิสาหกิจ) มาเป็นบริษทัเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546  เป็น

ตน้มา  โดยองคก์รใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนกลยทุธท์างธุรกิจอยา่งเป็นระบบ เช่นเดียวกบัธุรกิจ

ของเอกชน ดว้ยการตั้งสายงานการตลาด และสายงานพฒันาธุรกิจ ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงาน

เฉพาะในการทาํการตลาดอยา่งมืออาชีพ และวิจยัพฒันาธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทนัต่อความตอ้งการของ

ตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดท้ั้งตลาดในประเทศและระหวา่งประเทศ 

มีการจดัทาํแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี (Business Plan) และจดัทาํแผนการตลาด (Marketing Plan) ไว้

ใชส้าํหรับเป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการทางการตลาดทัว่ทั้งองคก์ร เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายรายไดต้ามที่

องคก์รกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุกปี 

 สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลทาํให้กิจการไปรษณียไ์ทย มีกาํไรตั้งแต่ปีแรกหลงัการแปลงสภาพ

เป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด คือ การที่ผูน้ ําให้ความสําคญักบัการวางแผนกลยุทธ์การพฒันา

องค์กรแบบเอกชนยุคใหม่ โดยให้ความสําคญักับการพฒันาใน 4 ด้านที่สําคญัไปพร้อม ๆ กัน 

ประกอบด้วย การพฒันาด้านการบริหารงานแบบเชิงกลยุทธ์  ด้านเทคโนโลยีการให้บริการที่

ทนัสมยั ดา้นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และดา้นการตลาดแบบมืออาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารภาครัฐและเอกชนยคุใหม่  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัขององคก์าร
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ยุคการเปล่ียนแปลง และแนวคิดทฤษฎีในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง

โครงสร้างการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน ให้มีกาํไรเล้ียงตวัเองได ้ เพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนั เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดภาระทางการเงินของภาครัฐได้ในที่สุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพลิกฟ้ืนกิจการของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ที่ไดด้าํเนินธุรกิจอยา่ง

มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวัในการบริหารงาน มีคุณภาพในการให้บริการ เพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนั ทาํให้องคก์รสามารถทาํกาํไรไดต้ั้งแต่ปีแรกหลงัการแปลงสภาพมาเป็นบริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั และมีผลการดาํเนินงานท่ีมีกาํไรต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

11. ข้อเสนอแนะ  

11.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวจิยั 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด จะตอ้งมีการดาํเนินนโยบายตามแผนธุรกิจไปรษณียอ์ย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแผนธุรกิจรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะตอ้งมีปรับปรุงแก้ไขแผนให้ทนัสมัยและ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละปี  และตอ้งให้ความสาํคญักบัระเบียบวิธีปฏิบติั ที่ยงัมีความไม่

คล่องตวัในการบริหารจดัการและการให้บริการกบัลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ

รายไดข้ององคก์ร เม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้ ที่การแข่งขนัในตลาดสูงมาก 

11.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงการบริหารองคก์รยคุใหม่ของคู่แข่ง (Benchmarking) เพื่อใชเ้ป็นคู่

เทียบในการพฒันาองคก์รให้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั และสามารถนาํผลการวิเคราะห์ไปใชใ้นการ

บริหารเชิงกลยทุธ์อยา่งเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการพฒันาองคก์รอยา่ง

ต่อเน่ืองและย ัง่ยนืต่อไป 
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บทบาททีพ่งึประสงค์ของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนอง 

SATISFACTION OF SERVICE USER THE SERVICE RENDERED BY ALIEN 

SERVICE SUB-DIVISION RANONG IMMIGRATION 

วาสนา  นาคพจน์1 รัตพงษ ์สอนสุภาพ2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาบทบาทที่พงึประสงคข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ผูว้ิจยัใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง จาํนวนทั้งส้ิน  

70  คน  จาํนวน  33 ขอ้  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

             ผูว้ิจยัได้ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกนัจะมีระดบับทบาทที่พึงประสงคข์อง

เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจังหวดัระนอง ไม่แตกต่างกัน การศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์ของ

เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ระดบัหนา้ที่และบทบาททุกดา้น มีระดบัมากที่สุด โดยมากที่สุดคือดา้น

บทบาทที่เป็นจริง รองลงมาคือ  ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติั  และสุดทา้ยคือ ดา้นบทบาทตามอุดมคติ 

ตามลาํดบั ดา้นบทบาทตามอุดมคติ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  

ระดับ บทบาทและหน้าที่ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มากที่สุดทุกข้อ ดังน้ี  ที่มากที่สุดคือ ได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานตรงกบัตาํแหน่งหนา้ที่ในสายงาน ส่วนที่รองลงมาคือ   รู้สึกภูมิใจในหน้าที่

ปัจจุบนั เม่ือท่านไดป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งครบถว้น ทราบข่าว เก่ียวกบัความสาํเร็จ

ของหน่วยงาน  สภาพที่ทาํงานท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน อยา่งมีแบบแผนขององคก์ร 

ทราบว่าตาํแหน่งของท่านมีบทบาทหนา้ที่อยา่งไร  พอใจกบังานที่ทาํและเตม็ใจที่จะปฏิบติังานนั้น 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน งานในหนา้ท่ีในปัจจุบนัเป็นงานท่ีทาํใหท่้านอยากปฏิบติัตามที่

องค์กรกําหนด ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเหมาะกับตาํแหน่ง และ ลักษณะงานที่

รับผิดชอบเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ตรงกบัคาํอธิบายงานขององคก์ร ตามลาํดบั ดา้น

บทบาทที่เป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบั บทบาทและ

หนา้ที่ ทุกขอ้ อยูใ่นระดบั มากที่สุด  ดงัน้ี  หน่วยงานมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจไปศึกษาต่อ

หน่วยงานของท่านมีโอกาสกา้วหนา้หรือไดรั้บการพจิารณาความดีความชอบโดยเท่าเทียมกนัตาม 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ความสามารถของแต่ละคน ขา้ราชการในหน่วยงานมีโอกาสไดรั้บการพจิารณาในความดีความขอบ

หรือความกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั การพจิารณาแต่งตั้งการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือการเล่ือน 

ตาํแหน่ง ในหน่วยงานของท่านจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสมารถมากกว่า ผูบ้งัคบับญัชาให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญในหน้าที่การงาน หน้าที่ราชการที่ปฏิบติัอยู่

เป็นงานที่มัน่คงไม่ตอ้งถูกออกจากราชการไดโ้ดยง่าย การปฏิบติัหน้าที่ ทาํให้ท่านมีโอกาสไดรั้บ

เล่ือนตาํแหน่งหนา้ที่สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ตามลาํดบั ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก

ที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบับทบาทและหนา้ที่ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบั มากที่สุด ดงัน้ี  

พยายามศึกษาความรู้เพิ่มเติม อยา่งสมํ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เม่ือทราบถึงความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมกบัตวัท่านและ

ผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่จะในเร่ืองหน้าที่การงานหรือเร่ืองส่วนตวัเป็นที่ยอมรับ เม่ือมีการพจิารณาความ

ดีความชอบจากหน่วยงานจะไดรั้บการปฏิบติัด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม เม่ือมีปัญหาไม่ว่า

เร่ืองส่วนตวัหรือในหน่วยงาน สามารถให้คาํแนะนาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานได้เสมอ 

ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนและส่งเสริมความกา้วหน้าให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มีความสามารถและ

ความเพียรพยายามเสมอ เพื่อร่วมงานให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกนัดีทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง

งานในหน้าที่ไม่เคยลงโทษผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่าน ด้วยอารมณ์แต่จะด้วยเหตุผลที่สมควร 

ตามลาํดบั  และ ที่มีระดบับทบาทหนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมาก คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่น

ระดบัที่น่าพอใจ 

 

คาํสําคญั   : บทบาทที่พงึประสงค,์ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 
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Abstract 

In this study, the researcher used 33-item questionnaires to collect data about desired roles 

of 70 Ranong Immigration officials. 

 The results showed that: 

The researcher tested the hypothesis That is, different ages of the immigration officials 

yielded no statistically significant difference of desired roles. The study of the desired roles of 

Ranong immigration officials in overall and in each aspect was at a highest level. When each aspect 

was considered, it was found that the level, the responsibilities and the roles in all aspects were at a 

highest level. That is, the actual roles were rated the highest. The required roles and ideal roles were 

rated the second highest and the third highest respectively. The ideal roles in overall were at a 

highest. When each aspect was considered, it was found that a majority of the level, the 

responsibilities and the roles was at a highest level in all items. That is, being assigned 

responsibilities that suited positions was rate the highest. Being proud of the current responsibilities, 

following the supervisors’ assignments, and receiving news about the organization’s success were 

rated the second highest. The workplace enhanced work structure was rated the third highest, 

knowing roles while responsibilities of job positions was rated the fourth highest. The 3 items rated 

the fifth highest included the aspects that the satisfaction of duties and willingness to work toward 

the objectives, the current duties enhanced your willingness to work as required and the workload 

suited the current job positions. The characteristics of duties required knowledge and abilities and 

matched the job descriptions came the last respectively. The actual roles in overall were at a highest 

level. When each aspect was considered, it was found that the level, the responsibilities and the 

roles in all items were at a highest level. That is, the aspects that organization encouraged the 

immigration officials to further studies to gain higher qualifications, the acceptance from the 

organization as a significant part that promoted effectiveness of the organization, the organization 

supported the officials to achieve prosperity in work continually, all officials in the organization 

had equal opportunities to get performance appraisal and promoted based on abilities, equal 

opportunities to get performance and promoted were offered, the salary promotion or job promotion 

in the organization depended on abilities, the supervisors promoted knowledge and expertise in 

work, the official duties under responsibilities were stable and the officials would not easily fired 

and the official duties enhanced job promotion were rated at a highest level respectively. The 
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required roles in overall were at a highest level. When each aspect was considered, it was found that 

a majority of the level, the responsibilities and the roles were at a highest level. That is, the aspects 

that seeking additional knowledge, the supervisors provided assistance to the subordinates when 

they knew the troubles of subordinates, the supervisors were fair in job performance or personal 

matters, the official had fair and equal performance appraisal, the supervisors provided advice to 

the subordinates about personal or job matter, the supervisors supported the diligent and potential 

subordinates, the colleagues provided assistance and good cooperation in personal and job matters 

and the supervisors never punished the subordinates based on emotion rather than reasoning were 

rated at a highest respectively. The satisfaction of the colleagues was rated at a satisfied level. 

 

Keywords: Desired roles, Ranong Immigration officials  
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1. บทนํา 

งานดา้นตรวจคนเขา้เมืองเป็นงานบริการหน่วยงานหน่ึงของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ที่

จะตอ้งปฏิบติัตามเป้าหมายของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จึงตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้ถึงพร้อม 

คุณภาพมาตรฐานที่ตามที่สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนดไว ้ ซ่ึงจะเห็นว่า ความรู้ความเขา้ใจใน

บทบาทและหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมือง เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีต้องคาํนึงถึงเป็นอย่างมาก เพราะ

บุคคลากรจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจว่าตอนเองมีหน้าที่และบทบาทอยา่งไร เพื่อจะปฏิบติัหน้าที่ และ

ปฏิบติัตนให้อยูใ่นบทบาท อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งผลถึงผลผลิตมวลรวม

ของหน่วยงานหลกัและเขา้ถึงเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

และเพือ่ทราบถึงระดบับทบาทและหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง อนั

จะเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ซ่ึงจะตอ้งมี

การปรับปรุงและพฒันา เพื่อสนองตอบความตอ้งการ ของบุคลากรทั้งในระดบับุคคลและระดบั

องคก์ร โดยศึกษาระดบับทบาทและหน้าที่ของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ว่าอยูใ่น

ระดบัใด โดยมี กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยอา้งอิงทฤษฎีลกัษณะของบทบาทของบุคคล Broom 

และ Selznick 

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง

จงัหวดัระนอง  

 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง พฒันาบุคคลากรให้เขา้ใจถึงบทบาทและ

หนา้ท่ีของตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

3. สมมติฐานการวิจัย 

ผูว้ิจยัมีสมมติฐานว่า เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีบทบาทที่พึง

ประสงค ์แตกต่างกนั 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. เพื่อทราบถึงระดบับทบาทและหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง อนั

จะเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

 2. เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใหมี้คุณภาพดี

ยิง่ขึ้นในอนาคตต่อไป และ ผลของการศึกษาระดบับทบาทและหน้าที่ของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง จะเป็นขอ้บ่งช้ีถึงความสามารถในการปฏิบติังานของหน่วยงานในการแก้ไข

ปัญหา 
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5. กรอบแนวคดิในงานวิจัย   

 

         ตัวแปรต้น (X)                                                                             ตัวแปรตาม(Y) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดง กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

6. ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความรู้ความเขา้ใจถึง

บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบติังานของตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ซ่ึงขอบเขตด้านเน้ือหาใน

การศึกษาในคร้ังน้ี ครอบคลุมประเด็นการศึกษาในเร่ืองของ บทบาทหน้าที่ ยทุธศาสตร์กาํทาํงาน 

การบริการ และนโยบายการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

2. ขอบเขตด้านพื้นที ่ศึกษาในพื้นที่สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการทํางานตลอด

กระบวนการวจิยั 4 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกนัยายน 2558  

7. นิยามศัพท์ 

บทบาทที่พึงประสงค์ หมายถึง บทบาทที่ดีของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัระนอง ที่

รู้และเขา้ใจ ในบทบาทของตนเอง ทั้ง 3 ดา้น คือ 1. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) 2. บทบาทที่

เป็นจริง (Performed Role) และ 3. บทบาทท่ีควรปฏิบติั (Perceived Role) ท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ที่ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัระนอง 

            การบริการ ( Service ) หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานนําเสนอให้กับผูม้ารับบริการ โดย 

เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตาม ความรู้ความสามารถและหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละ

หน่วยงาน และตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ อนัเป็นเป้าหมายขององคก์ร  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5.รายไดต่้อเดือน 

6.ระดบัชั้นยศ 

 

บทบาทที่พงึประสงคข์องเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

1. บทบาทตามอุดมคติ 

2. บทบาทที่เป็นจริง 

3. บทบาทที่ควรปฏิบติั 
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ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุแจุดหมายของหน่วยงาน ดงันั้น จุดหมายจึงเป็น

ส่ิงที่สาํคญัยิง่ในการจดัการยทุธศาสตร์ โดยผูจ้ดัทาํจาํเป็นตอ้งกาํหนด จุดหมายของหน่วยงานให้

ชดัเจน เพือ่ใหย้ทุธศาสตร์ที่ไดอ้อกมานั้นตรงตามความตอ้งการ และดาํเนินไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเน่ืองมาจากสถานภาพของบุคคล เน่ืองจาก

บุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะน้ันบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพใน

สถานการณ์ตามสถานภาพน้ัน ๆ 

หน้าที่ หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ของบิดา ที่มีต่อบุตร 

เป็นต้น 

เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง หมายถึง ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนองทุกชั้นยศ 

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง หมายถึง สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองในเขตจงัหวดัระนอง 

สงักดั กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 6 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

8. วิธีดําเนินการศึกษา 

 การวิจยั ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจังหวดั

ระนอง ในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัในลกัษณะ การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดเ้ป็นการศึกษาประเมิน

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจโดยการสุ่มจาํนวนขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลดา้นคาํถามแบ่งเป็น 2 

ส่วนคือส่วนที่เป็นขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามและส่วนที่เป็นคาํถามที่ตอ้งการใหต้อบขอ้เท็จจริงและ

ความคิดเห็นโดย ระดบั ระดบับทบาทและหนา้ท่ี มี 5 ระดบัคือระดบัมากท่ีสุดระดบัมากปานกลาง

ระดบัน้อย และระดบัน้อยที่สุดวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้สถิติวิเคราะห์คือค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

                   แนวคดิทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคม 

จึงสามารถนํา ทฤษฎีบทบาท มาอธิบายพฤติกรรมของคณะกรรมการพฒันาอาํเภอ ตามบทบาท

หนา้ที่ที่แต่ละบุคคลไดรั้บ และถูกกาํหนดโดยระเบียบของทางราชการ ซ่ึงจาเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกับบทบาทดังกล่าวเป็นเบื้องตน้ ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545: 111) กล่าวว่า บทบาท คือ การ

กระทาํหรือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที่อยูใ่นสถานภาพนั้น ๆ  ดงันั้นบทบาทจึงเป็นการกระทาํ

หรือพฤติกรรมตามตาํแหน่งหรือสถานภาพซ่ึงเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมหรือตามลกัษณะ

ของการรับรู้บทบาทเป็นผลรวมของการแสดงออกตามสิทธิและหนา้ที่  

2. ลักษณะของบทบาทของบุคคล Broom และ Selznick (1973: 36 อา้งถึงใน จารุพร 

เพง็สกุล, 2545: 13) ไดแ้บ่งออกเป็นลกัษณะต่างๆ 3 ประการ ไดแ้ก่  
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1. บทบาทในอุดมคติหรือส่ิงที่สังคมกาํหนดไว ้(Socially Prescribed or Idealrole) 

เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการกาํหนดสิทธิหนา้ที่ตามตาํแหน่งทางสงัคมไว ้ซ่ึงบุคคลจะตอ้งปฏิบติั 

เช่น บทบาทของคนที่เป็นบิดา บทบาทของคนที่เป็นครู เป็นตน้ 

2. บทบาทการรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคล เช่ือว่า ควรกระทาํ

ตามตาํแหน่งหน้าที่ที่ไดรั้บ ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนบทบาทในอุดมคติ หรืออาจแตกต่างกนัในแต่ละ

บุคคล  

3. บทบาทที่กระทาํจริง (Perform Role) เป็นบทบาทที่บุคคลไดก้ระทาํไปจริง ซ่ึงจะ

ขึ้นอยูก่บัความเช่ือ ความคาดหวงั และการรับรู้ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความกดดนัและโอกาสใน

แต่ละสงัคมในระยะเวลาหน่ึงๆ และยงัรวมถึงบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

9 ผลการวิเคราะห์/ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

                ผลการวิจยั ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าที่ของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง พบวา่  

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหนา้ที่ของ

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง โดยรวม จาํแนกตามรายด้าน 

บทบาท µ σ 
ร ะ ดั บ บ ท บาท

และหน้าที่ 
ลําดับที่ 

1. บทบาทตามอุดมคติ 4.41 0.567 มากที่สุด 3 

2. บทบาทที่เป็นจริง 4.45 0.575 มากที่สุด 1 

3. บทบาทที่ควรปฏิบติั 4.43 0.588 มากที่สุด 2 

รวม 4.43 0.577 มากที่สุด  

 

ผลการวิจัยพบว่า 

ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าที่ของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง 

โดยรวมจาํแนกตามรายด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด  (µ = 4.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ระดบัหนา้ที่และบทบาททุกดา้น มีระดบัมากที่สุด โดยมากที่สุดคือดา้นบทบาทที่เป็นจริง รองลงมา

คือ  ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติั  และสุดทา้ยคือ ดา้นบทบาทตามอุดมคติ(µ =4.45 µ = 4.43 และ µ = 

4.41) ตามลาํดบั  
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10. บทสรุป 

จากทดสอบสมมติฐาน อายทุี่แตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าที่

ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนองไม่แตกต่างกนั  

การศึกษาความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าที่ของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจังหวดั

ระนอง โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ระดบั

หน้าที่และบทบาททุกดา้น มีระดบัมากท่ีสุด โดยมากท่ีสุดคือดา้นบทบาทท่ีเป็นจริง รองลงมาคือ  

ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติั  และสุดทา้ยคือ ดา้นบทบาทตามอุดมคติ ตามลาํดบั  

ดา้นบทบาทตามอุดมคติ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด โดยบทบาทที่มีระดบัมากที่สุด คอื 

ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตรงกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีในสายงาน ส่วนท่ีรองลงมาคือ รู้สึกภูมิใจใน

หน้าที่ปัจจุบนั เม่ือท่านได้ปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาอย่างครบถว้น ทราบข่าว เก่ียวกับ

ความสาํเร็จของหน่วยงาน , สภาพท่ีทาํงานท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน อยา่งมีแบบแผน

ขององคก์ร , ทราบว่าตาํแหน่งของท่านมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร , พอใจกบังานที่ทาํและเต็มใจที่จะ

ปฏิบติังานนั้น ให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน , งานในหน้าที่ในปัจจุบนัเป็นงานที่ทาํใหท้่าน

อยากปฏิบติัตามที่องคก์รกาํหนด , ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลเหมาะกบัตาํแหน่ง และ 

ลกัษณะงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ตรงกบัคาํอธิบายงานขององค์กร 

ตามลาํดบั 

ดา้นบทบาทที่เป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  โดย

บทบาทที่มีระดบัมากที่สุด , หน่วยงานมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจไปศึกษาต่อเพือ่เพิม่วฒิุและ

ปรับปรุงวุฒิ , ปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูว่่าเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้

การปฏิบติังานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ , หน่วยงานส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนขา้ราชการ

ในสังกดัไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมาโดยตลอด , คิดว่าสมาชิกทุกคนในหน่วยงานของ

ท่านมีโอกาสกา้วหน้าหรือไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบโดยเท่าเทียมกนัตามความสามารถ

ของแต่ละคน , ข้าราชการในหน่วยงานมีโอกาสได้รับการพิจารณาในความดีความขอบหรือ

ความกา้วหน้าอยา่งเท่าเทียมกนั , การพิจารณาแต่งตั้งการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือการเล่ือนตาํแหน่ง 

ในหน่วยงานของท่านจะขึ้นอยูก่บัความรู้ความสมารถมากกว่า , ผูบ้งัคบับญัชาให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญในหน้าที่การงาน , หน้าที่ราชการที่ปฏิบติัอยูเ่ป็นงานที่

มัน่คงไม่ตอ้งถูกออกจากราชการไดโ้ดยง่าย และการปฏิบติัหน้าที่ ทาํให้ท่านมีโอกาสไดรั้บเล่ือน

ตาํแหน่งหนา้ที่สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ตามลาํดบั 

ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยบทบาทท่ีมีระดบัมากท่ีสุด  

พยายามศึกษาความรู้เพิม่เติม อยา่งสมํ่าเสมอ , ผูบ้งัคบับญัชาให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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เม่ือทราบถึงความทุกขร้์อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา , ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมกบัตวัท่านและ

ผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่จะในเร่ืองหนา้ที่การงานหรือเร่ืองส่วนตวัเป็นที่ยอมรับ , เม่ือมีการพจิารณาความ

ดีความชอบจากหน่วยงานจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม , เม่ือมีปัญหาไม่วา่

เร่ืองส่วนตวัหรือในหน่วยงาน สามารถให้คาํแนะนาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานไดเ้สมอ , 

ให้ความเป็นกันเองกันเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา , ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มีความสามารถและความเพียรพยายามเสมอ ,  เพื่อร่วมงาน

ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันดีทั้ งเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงาน , ในหน้าที่ไม่เคยลงโทษ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่าน ดว้ยอารมณ์แต่จะดว้ยเหตุผลที่สมควร ตามลาํดบั  และ ที่มีระดบับทบาท

หนา้ที่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

11. ข้อเสนอแนะ 

11.1 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั   

1. การศึกษาความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั

ระนอง โดยรวมจาํแนกตามรายดา้น อยูใ่นระดบั มากที่สุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ระดบั

หน้าที่และบทบาททุกดา้น มีระดบัมากท่ีสุด โดยมากท่ีสุดคือดา้นบทบาทท่ีเป็นจริง รองลงมาคือ  

ด้านบทบาทที่ควรปฏิบติั  และสุดทา้ยคือ ด้านบทบาทตามอุดมคติ ตามลาํดับ ดังนั้น จะเห็นว่า

บุคลากร ของตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตวัเองในทุก 

ๆ ดา้นเป็นอยา่งดี ทั้งในระดบั ผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ ระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไป

ยงัผูบ้งัคบับญัชา แมแ้ต่ระดบัผูร่้วมงานในระดบัเดียวกนั ซ่ึงนับว่าเป็นการดียิง่ที่จะทาํให้เป้าหมาย

ขององค์กรจะบรรลุได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะการรู้ถึงหน้าที่ที่ควรปฏิบติัของบุคคลากรย่อมทาํให้การ

ปฏิบติังานสมัฤทธ์ิผลไดดี้ยิง่ขึ้น 

2. ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัระนอง ทั้ง 

3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นบทบาทตามอุดมคติ, 2. ดา้นบทบาทที่เป็นจริง, 3. ดา้นบทบาทที่ควรปฏิบติัลว้น

แลว้แต่มี ระดบัของบทบาทและหนา้ที่ อยูใ่นระดบัมากที่สุด จะมีเพยีง หวัขอ้ ความสมัพนัธก์บัเพือ่น

ร่วมงานอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ เท่านั้น ที่อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพนัธอ์นัดี

กบัเพือ่นร่วมงาน ควรมีการกิจกรรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เช่น มีวนัครอบครัวของ

เจา้หนา้ที่ หรือการแข่งขนักีฬาภายในหน่วยงาน เป็นตน้ เพือ่พฒันาความสมัพนัธข์องเจา้หนา้ท่ีให้มี

ระดบัของบทบาทและหนา้ที่ ใหอ้ยูใ่นระดบัมากที่สุด 

   11.2 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป   

การทาํการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองจงัหวดัระนอง ในคร้ังต่อไป ควรศึกษารายละเอียดใหลึ้กลงไปมากกวา่การวิจยัในคร้ังน้ี เพราะ
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ในบางปัจจยัอาจมีการพฒันา  ปรับเปล่ียนไปตามเหตุการณ์ สภาวะแวดลอ้ม และเทคโนโลย ี เพือ่ให้

สนองตอบเป้าหมายองคก์รอยา่งมีประสิทธ์ิภาพมากกว่าในปัจจุบนั ดงันั้นควรศึกษาเฉพาะเจาะจง

ในดา้นต่าง ๆ เช่น ศึกษาความรู้ และทกัษะในงานแต่ละหนา้ท่ี เป็นตน้  
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ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

SATISFACTION OF THE CLIENTS ON SERVICES OF THE OUTPATIENT 

DEPARTMENT OF CHAIYO HOSPITAL ANGTHONG PROVINCE 

กิติเวช   คา้สุวรรณ์1 เกสรา  สุขสว่าง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลไชโย จงัหวดั

อ่างทอง ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

ศึกษาเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล

ไชโย จงัหวดัอ่างทอง กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดั

อ่างทอง โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 369 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจิยั พบวา่:   

1) ผูป่้วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลไชโยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 20 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และ

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-15,000 บาท 

2) พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโยของผูป่้วยนอกที่มารับบริการ พบวา่ ส่วนใหญ่

รู้จกัโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองเพราะอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่มารับบริการมากกวา่เดือนละคร้ัง 

ส่วนใหญ่มีเหตุผลเน่ืองจากโรงพยาบาลไชโยอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่เดินทางมาโรงพยาบาลดว้ยรถ

โดยสารประจาํทาง/รถเมล ์และพบวา่ ผูป่้วยนอกส่วนใหญ่มารับบริการแผนกตรวจโรคทัว่ไป 

3) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ในดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการให้บริการ 

ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) และผูรั้บบริการพงึ 

พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ตามลาํดบั 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูรั้บบริการที่มี เพศ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีอายท่ีุต่างกนั มี

ความพงึพอใจ ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) และดา้น

คุณภาพของการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกผูรั้บบริการพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และ

ผูรั้บบริการที่มีอาชีพที่ต่างกนั มีความพงึพอใจ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ส่วนดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/

เจา้หน้าที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นคุณภาพของการให้บริการ ผูรั้บบริการพึง

พอใจไม่แตกต่างกนั 

5) ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโย จงัหวดั

อ่างทอง กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง ใน

ภาพรวม พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง ไม่มีความสัมพนัธก์บั

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ, ผูรั้บบริการ, แผนกผูป่้วยนอก  
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Abstract 

The subjective of this research to study Customer’s Behavior on services of the Chiyo 

Hospital Angthong Province, study satisfaction of the Client on Services of the Outpatient 

Department of Chaiyo Hospital Angthong Province, study comparison the satisfaction of the Client 

on Services of the Outpatient Department of Chaiyo Hospital Angthong Province classify by 

Personal factors and Study relationship between Customer’s Behavior on services of the Chiyo 

Hospital Angthong Province and satisfaction of the Client on Services of the Outpatient Department 

of Chaiyo Hospital Angthong Province using sample of Outpatient from Chaiyo Hospital Angthong 

Province altogether 369 samples. The questionnaires were used in the research and Statistic methods 

used were Frequency, Percentage, Average, Standard deviation, T-Test, F-Test and Pearson product 

moment correlation coefficient. 

From these research found that; 

1) Most of Outpatient from Chaiyo Hospital was male age between 20-40 years old 

education level below bachelor degree. Many were self employed/merchant and earning average 

per month between 5,000-15,000 baht. 

2) Customer’s Behavior on services of Outpatient from Chiyo Hospital were mostly knew 

the Chiyo Hospital because close to home. Most came for services more than one time each month 

because Chiyo Hospital because close to home. Many travel to hospital by passenger car/bus and 

mostly Outpatient was come for services at general checking department.     

3) Overall satisfaction of the Client on Services of the Outpatient Department of Chaiyo 

Hospital Angthong Province was at high level. Considering by each aspect found that Clients most 

satisfy at Process/Procedure for services aspect follow by Quality of services aspect, Staffs or 

Personnel aspect (Doctor, Nurse, other Employees) and the Clients satisfy at moderate level at 

Hospital’s Facilities aspect.  

4) The Clients with different in Gender, Education level and Monthly earning don’t have 

Satisfaction differences. But Clients with age different have satisfaction differences on Staffs or 

Personnel aspect (Doctor/Nurse/other Employees) and Quality of services aspect at statistical 

significant level of 0.01. While Process/Procedure for services aspect and Hospital’s Facilities 

aspect, Clients have not different in satisfaction level. The Clients with different in occupation have 

satisfaction difference in Process/Procedure for services aspect at statistical significant level of 0.01. 
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However, Staffs or Personnel aspect (Doctor/Nurse/other Employees), Hospital’s Facilities aspect 

and Quality of services aspect the Clients were satisfy without any difference. 

5) Customer’s Behavior on services of the Chiyo Hospital Angthong Province has no 

relationship with satisfaction of the Client on Services of the Outpatient Department of Chaiyo 

Hospital Angthong Province. 

 

Keywords: satisfaction, Clients, Outpatient 
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1. บทนํา 

โรงพยาบาลเป็นองคก์รที่ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค การส่งเสริม

สุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพแก่ประชาชน อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมบุคลากรทางการแพทยซ่ึ์งเป็นหน่วยที่

สาํคญัในการใหบ้ริการ ในประเทศไทยนั้นมีการจาํแนกประเภทของโรงพยาบาลตามรูปแบบบริหาร

ออกเป็นโรงพยาบาลสงักดัรัฐบาลและโรงพยาบาลสังกดัเอกชนทุกรูปแบบ จากภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมที่เปล่ียนแปลง การศึกษาของประชาชนที่สูงขึ้น ตลอดจนการส่ือสารมีความเจริญกา้วหน้า

อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโรงพยาบาลรัฐขาดมาตรฐาน ขาดการพฒันา 

คุณภาพในการให้บริการ ไม่สามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนได้ จากสถานการณ์ดงักล่าว

ส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐมุ่งปรับปรุงคุณภาพ มีการสร้างระบบและกระบวนการมาตรฐานต่างๆขึ้น

เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้เกิดการยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการมากขึ้น 

(กมลวรรณ ปุระสิริ, 2546) 

โรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทองจดัตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลไชโย ไดเ้ปิดเป็น

โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลอ่างทอง ไดเ้ปิดใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยนอก โดยมีแพทยห์มุนเวยีน

มาจากโรงพยาบาลอ่างทอง โดยมีการพฒันาของโรงพยาบาลนั้นอยา่งต่อเน่ือง ปี งบประมาณ 2536 

โรงพยาบาลไชโยไดรั้บงบประมาณยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง และเปิดบริการ

ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีแพทยป์ระจาํ และเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยในปี 

งบประมาณ 2544 โรงพยาบาลไชโยได้รับงบประมาณยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 

เตียง ดาํเนินการปลูกสร้างเสร็จอาคารผูป่้วยใน และเปิดบริการผูป่้วยใน ปี งบประมาณ 2545 ไดรั้บ

งบประมาณ ดาํเนินการปลูกสร้างเสร็จอาคารผูป่้วยนอก (30 เตียง) และพฒันาปรับปรุงภายในอาคาร

ผูป่้วยนอกใหส้ามารถอาํนวยความสะดวกต่อผูรั้บบริการ ตามความตอ้งการของผูม้ารับบริการ โดย

ได้รับความร่วมมือในการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มเติมจากชมรมผูสู้งอายุ และ

ประชาชนทัว่ไป และเปิดบริการผูป่้วยนอกในปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลไชโยเม่ือแรกสร้างได้รับ

การอุปถมัภจ์ากพระครูสมุห์สุรินทร์ อินทรสาร วดัสกุณาราม (นก) ในปี พ.ศ. 2539 และไดส้ร้าง

อาคารผูป่้วยในพเิศษขนาด 6 หอ้ง และไดจ้ดัตั้งมูลนิธิอินทรสาร-คงศิริ เพือ่นาํรายไดแ้ละดอกผลมา

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร และผูป่้วยอนาถาท่ีไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล จนถึงใน

ปัจจุบนัน้ี โรงพยาบาลไชโยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ที่ให้บริการครอบคลุม 4 มิติ ทั้ง

ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ดา้นสุขาภิบาลและป้องกนัโรค และดา้นการฟ้ืนฟู

สุขภาพของประชาชน โดยให้บริการแบบองค์รวม บริการเชิงรุกและประชาชนมีส่วนร่วม จะ

รับผิดชอบพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ ผูท้ี่เขา้มาใช้บริการของโรงพยาบาลไชโยจาํนวน 8,736 คน (8 

ตุลาคม 2554)  
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สืบเน่ืองจากทางโรงพยาบาลไชโยมีสาขาการประกวดรางวลัทางดา้นการโชวน์วตักรรม

เร่ืองการดูแลผูป่้วยใส่สาย Nasogastric Tube จากโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง โดยมี ดร.นพ.

ถวลัย ์พบลาภ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง เปิดเผยว่า สาํนักงานฯไดจ้ดัประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิชาการและนวตักรรมด้านสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัส่งผลงานวิชาการฯเขา้ร่วมนําเสนอจาํนวน 19 ผลงาน โดยโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง ไดค้วา้รางวลัมาเป็นอนัดบัท่ี 3 

การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตัวช้ีวดัสําคญัในการประเมินและตรวจสอบ

ตนเองในดา้นคุณภาพบริการของโรงพยาบาล การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการไม่ได้เป็นแค่

ตวัช้ีวดัเพื่อเทียบกบัมาตรฐานเท่านั้น แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการได้

เสนอความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลนํามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีปฏิบัติที่

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพสูงและตรงกบัความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการมากที่สุด ซ่ึงจะเป็นส่ิงที่ทาํให้โรงพยาบาลมีความสามารถในการแข่งขนัมากขึ้น 

(กมลวรรณ ปุระสิริ, 2546) 

ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ภายในโรงพยาบาลไชโยจงัหวดั

อ่างทองจึงทําการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการบริการแผนกผู ้ป่วยนอก

โรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง โดยศึกษาจากกลุ่มประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการของโรงพยาบาล

ไชโยจงัหวดัอ่างทอง ประกอบกบัยงัไม่มีผูท้าํวจิยัเร่ืองน้ีมาก่อน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพือ่จะได้

ทราบถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดั

อ่างทอง และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณการบริการของโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง

ต่อไป 

2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ

แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

ประชากร คือ ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง รวมทั้งส้ิน 4,779 คน โดย

คาํนวณจาก ผูท้ี่มาใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโยในระหวา่งเดือน ก.พ. – มี.ค. 2558 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 369 คน กาํหนด

ขนาดโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากร ซ่ึงเป็นผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 369 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั สถิติที่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผูป่้วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลไชโยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 20 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และ

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-15,000 บาท ตามลาํดบั 

3.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโยของผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการ พบว่า ส่วน

ใหญ่รู้จกัโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองเพราะอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่มารับบริการมากกว่าเดือน

ละคร้ัง ส่วนใหญ่มีเหตุผลเน่ืองจากโรงพยาบาลไชโยอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่เดินทางมาโรงพยาบาล

ด้วยรถโดยสารประจาํทาง/รถเมล์ และพบว่า ผูป่้วยนอกส่วนใหญ่มารับบริการแผนกตรวจโรค

ทัว่ไป 

3.3 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนก

ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไชโย  

จังหวัดอ่างทอง 

- ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

- ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่

ใหบ้ริการ(แพทย/์พยาบาล/

เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) 

- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ 
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ในดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการให้บริการ 

ด้านเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่ทุกส่วน) และผูรั้บบริการพึง

พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ตามลาํดบั ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนก 

 ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 3.80 .624 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ(แพทย/์พยาบาล/

เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) 

3.67 .448 มาก 

3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.03 .756 ปานกลาง 

4. ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ 3.69 .435 มาก 

รวม 3.55 .373 มาก 

 

3.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ในภาพรวม พบวา่  

ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกที่มีเพศที่ต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน

การให้บริการ ดา้นเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก และดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกที่มีอายทุี่ต่างกนั มีความพงึพอใจ ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่

ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่ทุกส่วน) และด้านคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยภาพรวม ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกมีความพึงพอใจไม่

แตกต่างกนั 

ผู ้รับบริการแผนกผู ้ป่วยนอกท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/

เจา้หน้าที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นคุณภาพของการให้บริการ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 
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ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกที่มีอาชีพที่ต่างกนั มีความพงึพอใจ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน

การให้บริการโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ส่วนดา้นเจา้หน้าที่

หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้น

คุณภาพของการใหบ้ริการโดยภาพรวม ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกมีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/

เจา้หน้าที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นคุณภาพของการให้บริการ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอก 

 โรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 

 

3.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง กบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

ในภาพรวม พบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง ไม่มีความสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง ดงัตารางที่ 3 

 

  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อ

เดือน 

1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

- - - 0.01 - 

2. ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่

ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุก

ส่วน) 

- 0.01 - - - 

3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก - - - - - 

4. ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ - 0.01 - - - 
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ตารางที่ 3   แสดงการวเิคราะห์หาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล 

 ไชโย จงัหวดัอ่างทอง กบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาล 

 ไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

Pearson 

Correlation 
N Sig. 

1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ -.166 369 .001** 

2. ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์

พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) 

.101 369 .052 

3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก .045 369 .393 

4. ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ -.047 369 .371 

รวม -.030 369 .568 

 

4. อภิปรายผล 

4.1 พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลไชโยของผูป่้วยนอกที่มารับบริการ พบว่า ส่วน

ใหญ่รู้จกัโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองเพราะอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่มารับบริการมากกว่าเดือน

ละคร้ัง ส่วนใหญ่มีเหตุผลเน่ืองจากโรงพยาบาลไชโยอยูใ่กลบ้า้น ส่วนใหญ่เดินทางมาโรงพยาบาล

ด้วยรถโดยสารประจาํทาง/รถเมล์ และพบว่า ผูป่้วยนอกส่วนใหญ่มารับบริการแผนกตรวจโรค

ทัว่ไป จากการศึกษาพฤติกรรมการมาใชบ้ริการของผูป่้วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลไชโย 

ส่วนใหญ่เป็นเพราะโรงพยาบาลอยู่ใกล้บา้น เดินทางสะดวก ทั้งน้ีเน่ืองจากในบางคร้ังผูรั้บการ

บริการตอ้งมาทาํการรักษาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหส้ะดวกในการเดินทางและยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายจาก

การเดินทางไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การมารับการบริการท่ีโรงพยาบาลไชโย ยงัช่วยลดความแออดัจาก

โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัไดอี้กทางหน่ึง และจากการศึกษาที่พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่จะมารับ

บริการที่แผนกตรวจโรคทัว่ไปเน่ืองจากในบางรายยงัไม่สามารถระบุโรคที่ชดัเจน ดงันั้นจึงตอ้งทาํ

การมาตรวจเพื่อวินิจฉัยและคดักรองโรคก่อนที่แพทยจ์ะส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัแผนกโรคเฉพาะ

ทางและสอดคลอ้งกบั ชนิสรา ภาษิต (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของกลุ่มผูป่้วยโรคไตใน

การใชสิ้ทธิบตัรทองในการใชบ้ริการสถานพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในเขต

พื้นที่จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูป่้วยโรคไตต่อ

การใชสิ้ทธิบตัรทองในการรักษา และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเขา้รับการรักษาโดยใช้
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สิทธิบตัรทอง โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยโรคไต จาํนวน 15 คน ผลการวจิยั 

พบว่า มีการเลือกทาํการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เน่ืองจากผูป่้วยมีความสะดวกที่

จะมาทาํการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งน้ี สาํหรับขอ้มูลข่าวสารดา้นการใชสิ้ทธิบตัรทองในการรักษา

โรคไต ผูป่้วยมกัไดรั้บข่าวสารจากโรงพยาบาลโดยตรง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการใชสิ้ทธิบตัรทอง

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในเขตพื้นที่จงัหวดัเชียงใหม่ ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน

ความสามารถในการรักษาโรคไต ดา้นความทนัสมยัของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการรักษา และดา้นความ

สะดวกในการเดินทางมารักษาโรคไต ในการใชสิ้ทธิบตัรทองในการรักษาโรคไตควรครอบคลุมทุก

ขั้นตอนของการรักษาโรคไต โรงพยาบาลของรัฐในชุมชนควรมีมาตรฐานในการรักษาเทียบเท่ากบั

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจาํจงัหวดั ทางดา้นขอ้มูลข่าวสารควรกระจายหรือเผยแพร่ข่าวสารอยา่ง

ทัว่ถึง และสอดคลอ้งกบั จิตตินันท ์ นันทไพบูลย ์(2551 : 72) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผูรั้บบริการวา่ สถานที่ใหบ้ริการ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการยอ่ม

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลท่ีตั้งและสถานที่ให้บริการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูรั้บบริการจึงเป็นเร่ืองสาํคญัอีกทั้งผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการผูป้ฏิบติัการดา้นการบริการ นบัวา่เป็น

หัวใจสําคญัต่อการสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ด้านการบริการนั้นมี

ลกัษณะพิเศษทั้งที่จบัตอ้งไดแ้ละไม่ได ้ส่ิงที่จบัตอ้งไม่ไดห้รือปัจจยัส่วนบุคคลถือว่ามีส่วนสาํคญั

มากในการสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

4.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทองโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ในดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูรั้บบริการสามารถเขา้จึงกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการไดเ้น่ืองจากโรงพยาบาลมีบุคลากรคอยให้คาํแนะนาํอยา่งเพยีงพอ อีกทั้งยงัมี

ป้าย และบอร์ดสาํหรับใหผู้รั้บบริการไดอ่้านอยา่งทัว่ถึงและมองเห็นไดง่้าย ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้ง

กบั พิมพิมล บุญเสาร์ (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ที่มีต่อหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค) มีวตัถุประสงคใ์น

การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เข้ารับบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ณ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ อุปกรณ์/สถานที่บริการมีความพร้อมอยา่งเป็น

ระบบ และดา้นความสะดวกที่ไดรั้บจากบริการสุขภาพ/ขั้นตอนในการใหบ้ริการเป็นปัจจยัที่มีความ

พึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการให้บริการทั้งน้ีเพราะผูรั้บบริการไดรั้บบริการ 

กับความคาดหวงัที่ผูรั้บบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นส่ิงที่ช่วยให้สามารถวดั

คุณภาพการให้บริการได ้ด้านเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่ทุก

ส่วน) ทั้งน้ีเพราะบุคลากรมีการให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการเพื่อประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ 
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การบริการที่ดีผูรั้บบริการจะได้รับความประทบัใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดีแก่องคก์รเบื้องหลงัความสาํเร็จของทุกงาน มกัจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการ

สนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นงานประชาสมัพนัธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรง

ร่วมใจจากเจา้หน้าที่ทุกระดับซ่ึงจะตอ้งช่วยกันขบัเคล่ือนพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ และผูรั้บบริการพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เน่ืองจาก

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ และจากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีย ์กลดัแพ (2550) ที่ศึกษาเร่ือง ความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าต่อการให้บริการของแผนกผูป่้วย

นอกโรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบระดับ

ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีมาใช้บริการกับ

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติที่

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วธีิทดสอบค่า t-test และ 

F- test ผลการวจิยั พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของ

แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้อยูใ่นระดบัมาก 

4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูรั้บบริการที่มี เพศ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า เพศ ระดบัการศึกษา 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการรับการบริการของโรงพยาบาล ส่วนผูรั้บบริการที่มีอายุที่

ต่างกนั มีความพงึพอใจ ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ที่ทุกส่วน) 

และดา้นคุณภาพของการให้บริการแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ทั้งน้ีเพราะ

ความตอ้งการการบริการของแต่ละช่วงอาย ุมีความตอ้งการการเอาใจใส่ที่แตกต่างกนั ผูท้ี่มีอายสูุง

อาจตอ้งการการให้บริการและการดูแลจากบุคลากรมากกว่าผูรั้บบริการที่มีอายุน้อยที่สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองได้อย่างคล่องแคล้ว ส่วนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิง

อาํนวยความสะดวกผูรั้บบริการพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และผูรั้บบริการที่มีอาชีพที่ต่างกนั มีความ

พงึพอใจ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ทั้งน้ีเพราะกระบวนการการบริการ วธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาํคญัใน

การสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้รับบริการ ผูรั้บบริการท่ีมีอาชีพต่างกัน อาจมีความต้องการ

ประสิทธิภาพของการจดัระบบการบริการท่ีส่งผลให้การปฏิบติังานบริการแก่ผูรั้บบริการมีความ

คล่องตวัและสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพแตกต่างกนัไป ส่วนดา้น
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เจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่ทุกส่วน) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

และดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง กบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโยจงัหวดัอ่างทอง 

ในภาพรวม พบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง ไม่มีความสมัพนัธก์บั

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไชโย จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ธวชัชยั ธนูสาร (2551) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการสุขภาพภายใต้

โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โรงพยาบาลเชียงกลาง จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการสุขภาพภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วน

หน้าของโรงพยาบาลเชียงกลาง จงัหวดัน่าน กลุ่มตวัอย่างคือ ผูม้ารับบริการที่โรงพยาบาลกลาง 

จาํนวน 286 ราย เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุก

ดา้นที่แตกต่างกนัไป ไม่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงเพศชายและเพศหญิงมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพท่ีแตกต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มที่จะไดรั้บความพึง

พอใจมากกวา่เพศหญิง 

5. ข้อเสนอแนะ  

5.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวจิยั 

1. ความพึงพอใจ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรติดประกาศหรือแจ้ง

ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 

2. ความพึงพอใจ ดา้นเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (แพทย/์พยาบาล/เจา้หน้าที่

ทุกส่วน) ควรใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เพือ่ที่จะสามารถ

ตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ 

3. ความพึงพอใจ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ควรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ

ใหบ้ริการ เช่น กล่องรับความเห็น แบบสอบถาม เป็นตน้ 

4. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ เจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการควรมีความ

ใกลชิ้ดต่อผูรั้บบริการ ให้ความเป็นกนัเอง เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อการ

รับบริการ 
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5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงรูปแบบการประเมินในการนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล และเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน

ในการปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรต่อไป 
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ความสุขในการทาํงานของพนักงานบริษัท อซูีซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั 

Happy Workplace of Employees in Isuzu Krungthep Sales Co.,Ltd. 

อลิสา สุรางคก์ูร1 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองความสุขในการทาํงานของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั การวจิยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความสุขในที่ทาํงาน ความผูกพนัในองคก์ร สวสัดิการในที่ทาํงาน

ของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั ประชากร ประกอบดว้ย พนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพ

เซลส์ จาํกดั จาํนวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และ Standard Multiple Regression ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ความพงึพอใจในชีวิต รองลงมาไดแ้ก่ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความพึง

พอใจในงาน ตามลาํดบั ส่วนความสุขที่มาจากปัจจยัดา้นสวสัดิการ และปัจจยัดา้นความผูกพนัใน

องคก์ร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจัยด้าน

ความผูกพนัในองค์กร พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความผูกพนัในองค์กร อันได้แก่ ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล ของพนักงานบริษทั อีซูซุ กรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1นกัศึกษาหลกัสูตรผูน้าํ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This research aims to study happy workplace, commitment to the organization, welfare at 

work of employees in Isuzu Krungthep Sales Co.,Ltd. The population consisted were employees in 

Isuzu Krungthep Sales Co.,Ltd. 200 people. The instrument was a questionnaire. The statistical 

analysis was the percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing with correlation 

coefficients of Pearson and Standard Multiple Regression. The result of this research as follow; 

Happy workplace of employees in Isuzu Krungthep Sales Co.,Ltd. in overall was high level. The 

first was satisfaction in life, the second were positive feelings, negative feelings, and job 

satisfaction. Happiness that comes from welfare factors and commitment to the organization factors 

in overall was relatively high level. Analysis result of the welfare factor and commitment to the 

organization factor found that only interpersonal relationships of employees in Isuzu Krungthep 

Sales Co.,Ltd. influences happiness in the workplace at 0.05 Statistic significant. 
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บทนํา 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนพฒันา

มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาได้ระบุแนวทางพฒันาประเทศ โดยใช้เศรษฐกิจเป็น

เคร่ืองมือช่วยพฒันาใหค้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น เนน้การพฒันาคนใหมี้คุณภาพพร้อม

คุณธรรม รอบรู้อยา่งเท่าทนัและมีสุขภาวะที่ดี มีความกินดีอยูดี่ ให้คนไทยมีความสุข สมบูรณ์ดว้ย

ปัจจยัส่ี ซ่ึงการทาํงานเป็นวิธีการอนัดบัแรกที่จะนาํมาซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี ดงันั้นการทาํงานจึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิต แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า บุคคลมกัไม่มีความสุขใน

การทาํงาน เน่ืองมาจากการแข่งขนัที่สูงขึ้น ชัว่โมงการทาํงานยาวนานมากขึ้น เทคโนโลยทีี่ทาํให้

บุคคลสามารถทาํงานไดทุ้กที่ทุกเวลา ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้บุคคลขาดความสุขในการทาํงาน ส่งผลต่อ

องคก์รทั้งในดา้นอตัราการลาออก ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง ขวญักาํลงัใจตกตํ่าลง นอกจากน้ี

ยงัมีรายงานทางสถิติเก่ียวกับความเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มคนที่ทาํงานในสํานักงาน มีปัญหา

คนทาํงานหนักเกินไป การที่ชั่วโมงการทาํงานของบุคคลมีมากขึ้น ซ่ึงหมายความว่าชั่วโมงการ

พกัผ่อนก็จะลดน้อยลง โดยอาจกล่าวไดว้่า สถานที่ทาํงานของบุคคลก็เสมือนเป็นบา้นหลงัที่สอง 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นบทบาทขององค์กร ท่ีจะสร้างโอกาสให้พนักงานรู้สึกถึงการทาํงานอย่างมี

ความหมาย ทาํให้บุคคลรู้สึกถึงความสําคญั ต่อการเติมเต็มในชีวิตและอารมณ์ด้านความสุขซ่ึง

เกิดขึ้นในระหวา่งการทาํงาน  

ความสุขนั้ นมีความสําคัญต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได้ เม่ือเกิดความสุข 

พลังงานในร่างกายจะเพิ่มขึ้ นกว่าเดิม การสั่งการของสมองไปยงัระบบประสาท จะดีเกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมถึงจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมและองคก์รก็จะตามมา (ชนิกา ตู ้

จินดา, 2552) การสร้างสุขภาวะที่ดีในองคก์รหรือการเป็นองคก์รแห่งความสุขนั้นไม่เพียงแต่สร้าง 

ความพึงพอใจในการทาํงาน ลดอตัราการขาดงาน และการลาออกแลว้ ยงัเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั

ของการแข่งขนัระหว่างองคก์รเพื่อช่วงชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ (War of Talent) ให้

มาร่วมงานกบัองคก์ร การจูงใจและดูแลพนักงานเป็นหัวใจของความสาํเร็จของธุรกิจ พบว่าการ

สร้างบรรยากาศในการทาํงานให้เต็มไปดว้ยความสุขนั้น เป็นปัจจยัที่สาํคญัต่อความสาํเร็จของผล

การปฏิบติังาน เพราะเม่ือพนักงานเกิดความรู้สึกสบายใจ ก็จะสามารถสร้างผลงานได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพ ดงันั้นความสุขกบัผลประกอบการขององคก์รจึงเป็นส่ิงที่ไล่กวดตามกนั กระแสแนวคิด

ทางวชิาการก็ไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเด็นของความสุขในการทาํงาน เพือ่เสริมสร้างใหบุ้คลากรใน

องค์กรมีความพึงพอใจ การมีสุขภาพกายและใจที่ดีนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบนัหลาย

องคก์รต่างก็ไดต้รวจสอบสุขภาวะที่ดีของพนักงานผ่านการสาํรวจความพึงพอใจ การสาํรวจความ

ยดึมัน่ผกูพนั โดยเช่ือวา่ความสุขในการทาํงานและการมีสุขภาพท่ีดีจะเป็นการส่งเสริมความพยายาม 
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ความทุ่มเทและตั้งใจในการทาํงาน และนาํไปสู่การเพิ่มผลประกอบการให้องคก์ร ซ่ึงประเด็นการ

สร้างความสุขในการทาํงานจะส่งผลต่อการลดลงของความเครียดและความเหน่ือยลา้ในงาน และ

เพิ่มการมีพฤติกรรมสมาชิกที่ดีขององคก์ร ซ่ึงการสร้างบรรยากาศในที่ทาํงานให้เกิดความสุขกับ

งาน เป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคล ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้าง

นวตักรรมในองค์กร แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดน้าํเสนอแนวทางการสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) โดย

ประกอบไปดว้ยความสุข 8 ประการ คือ การมีสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม การผ่อนคลาย การใฝ่หา

ความรู้ การมีคุณธรรม การปลอดหน้ี การมีครอบครัวท่ีดี และการมีสงัคมดี ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดสุขภาวะ

ที่ดี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงการสร้างความสุขในที่ทาํงานจะทาํให้พนักงานมี

ความสุขดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสม มีความสัมพนัธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน เกิดบรรยากาศในการ

ทาํงานที่ดี มีแรงจูงใจในการทาํงานมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีองคก์รเองก็จะไดรั้บประโยชน์จากการมี

บุคลากรที่กระตือรือร้น เป่ียมไปดว้ยพลงัแห่งความคิดและการเพิม่ผลการปฏิบติังาน การพฒันาใน

ระดบัองคก์รเป็นหน่วยยอ่ยของการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคม  บริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ 

จาํกดั ก็ควรมีบทบาทในการพฒันาองคก์รให้มีความสุขเช่นกนั เพื่อลดอตัราการขาดงาน และการ

ลาออกรายวนั 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพือ่ศึกษาความสุขในที่ทาํงาน ความผกูพนัในองคก์ร สวสัดิการในท่ีทาํงานของ

พนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั   

2) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐาน การรักษาพยาบาล สงัคมและ

นนัทนาการ ที่มีอิทธิพลต่อความสุขในที่ทาํงาน  

3) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ร ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในงาน ผลลพัธ์

ที่คาดหวงั ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อความสุขในที่ทาํงาน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมความสุขในท่ีทาํงาน 

2) เพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกาํหนดรูปแบบในการพฒันาคุณภาพ

ชีวติในองคก์ร 

3) ผลของการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความสุขในการทาํงาน  
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แนวคดิความสุขในการทํางาน 

Ed Diener (2000) มุ่งอธิบายดว้ยองคป์ระกอบของความสุข ตามทฤษฎีของ Diener ประกอบ

ไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคิด และ

การตดัสินประเมิน เป็นการประเมินโดยทัว่ไปถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล จากเกณฑ์ที่บุคคลนั้น 

กาํหนดขึ้นมา ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจขึ้นอยูก่บัการเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยูข่องบุคคล

กับมาตรฐานที่บุคคลนั้นคิดว่าเหมาะสม ซ่ึงขอบเขตการประเมินความพึงพอใจไม่ได้ ขึ้นอยู่กบั

นกัวจิยั แต่ขึ้นอยูก่บัเกณฑก์ารประเมินของบุคคลนั้น เพราะบุคคลใหคุ้ณค่าความสาํคญักบัประเด็น

ที่แตกต่างกนั 

2)  ความพึงพอใจในส่วนที่สําคัญของชีวิต  (Satisfaction with Importance Domains) 

ยกตวัอยา่งเช่น การงาน ครอบครัว ความรัก มิตรภาพกลุ่มเพือ่น สุขภาพ การศึกษา กิจกรรมในเวลา

วา่ง ที่อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

3) ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุข กบั

เหตุการณ์ดีที่เกิดขึ้นทาํให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่ืนรมย ์สนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใสเบิกบานใจ ความ

ยนิดีพอใจ มองผูอ่ื้นในดา้นบวก เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ 

4) ความรู้สึกทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์

กบัเหตุการณ์แยห่รือเลวร้ายที่เกิดขึ้น ทาํใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ดี เช่น คบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย เศร้า

หมอง หดหู่ โกรธเคือง ไม่สบายใจ 

แนวคดิเร่ืองสวัสดิการที่เกี่ยวกับความสุขในที่ทํางาน 

สวสัดิการ หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนักงานและลูกจา้ง นอกเหนือจากเงินเดือน 

และค่าจา้ง ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจจ่ายเป็นเงินสด ส่ิงของ หรือบริการ เช่น อาหาร ค่าพาหนะ 

เส้ือผา้ ที่พกัอาศยั เป็นตน้ รวมถึงผลประโยชน์เก้ือกูลที่มอบใหแ้ก่แรงงาน  

เป็นที่ทราบกันอย่างดีอยู่แล้วว่า พนักงาน คือ ฟันเฟืองสําคญัผูอ้ยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จ

ทั้งหมดของการทาํธุรกิจในทุกๆรูปแบบ การทาํงานอยา่งหนกัของพวกเขาเป็นแรงผลกัดนัอนัสาํคญั

ที่ทาํให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัประสบความสําเร็จ การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจาก

เงินเดือนค่าจา้งจึงเป็นส่ิงสาํคญัที่ทุกบริษทัจาํเป็นตอ้งมี สวสัดิการจึงกลายเป็นคาํตอบและวิธีตอบ

แทนพนักงานที่ดีที่สุดที่ผูป้ระกอบการสามารถที่จะจดัหามาให้กับพนักงานได ้โดยสวสัดิการที่

สําคัญที่ควรจะมีไวใ้นบริษัท ประกอบไปด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านการ

รักษาพยาบาล และดา้นสงัคมและนนัทนาการ 
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แนวคดิเร่ืองความผูกพันในองค์กรที่เกี่ยวกับความสุขในที่ทํางาน 

ความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ร หมายถึง ความยดึมัน่ผูกพนัของบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อ

สร้างความเขม้แข็งให้กบัผลประกอบการเชิงธุรกิจ เป็นกระบวนการที่อยู่เหนือกว่าความสุขหรือ

ความพึงพอใจของพนักงานโดยการมุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมของผลลัพธ์ท่ีต้องการ (Hewitt 

Associates, 2009) ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร เป็นอารมณ์ความรู้สึกของพนกังานที่มีความ

ต่ืนเตน้ กระตือรือร้น ทุ่มเททั้งแรงกายและเวลาในการทาํงานอยา่งเตม็ที่ มกัจะทาํงานล่วงหน้าก่อน

เสมอ มีความรู้สึกชอบ พึงพอใจ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจาํ และนําไปสู่การสร้าง

ความรู้สึกการเป็นเจา้ของร่วม (A sense of ownership) พร้อมกับความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกับ

สถานที่ทาํงาน (A feeling of intimacy in the workplace) โดยมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบเช่น 

การทาํงานสร้างสรรคแ์ละมีคุณค่า เกินความคาดหมายของลูกคา้และองคก์ร (Gubman, 1998) เพราะ

พนักงานไดมุ่้งมัน่ ตั้งใจ พยายามที่จะอุทิศตน เวลา สติปัญญา รวมไปถึงวิธีการเพื่อทาํให้เป้าหมาย

นั้นสาํเร็จ ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นทศันคติที่หนักแน่น และเป็นไปในทางบวกต่อองคก์ร เป็น

ความผกูพนัทางดา้นจิตใจและความรู้สึกโดยพนกังานมีความสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยม

และวตัถุประสงคข์องนายจา้ง มีทศันคติที่ดีต่อนายจา้งและเต็มใจที่จะทุ่มเทพลงัในการทาํงานเพือ่

องค์กรจะได้บรรลุเป้าหมายได้สะดวกขึ้น ความผูกพนัของพนักงาน เป็นการรวมกันของ ความ

ผูกพนั ความจงรักภกัดี ผลิตภาพ และ ความเป็นเจา้ของ (สวรัตน์ สวธนไพบูลย,์ 2548: 22) โดย

พนกังานที่มีความผกูพนัต่อองคก์รจะตระหนกัถึงบริบทของธุรกิจ การทาํงานกบัเพือ่นร่วมงาน เพือ่

ปรับปรุงผลการดาํเนินงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร (The Institute for Employment Studies: 

IES, 2007) 

กรอบแนวคดิทางการศึกษา 
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สมมติฐานในการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐาน การรักษาพยาบาล สงัคม

และนนัทนาการ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงาน 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัด้านความผูกพนัในองค์กร ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในงาน 

ผลลพัธท์ีค่าดหวงั ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงาน 

ขอบเขตในการศึกษา   

ดา้นเน้ือหาประเด็นที่ทาํการศึกษา คือ ปัจจยัดา้นสวสัดิการ และความผูกพนัในองคก์รที่มี

ความสมัพนัธต่์อความสุขในที่ทาํงาน โดยทาํการศึกษากบัพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากจาํนวนประชากรทั้งหมด 200 คน (ขอ้มูลระหว่างเดือน

มิถุนายน–สิงหาคม 2557)   

นิยามคาํศัพท์ 

ความสุขในการทํางาน หมายถึง สภาวะที่บุคลากรมีความสบาย พึงพอใจกบัการทาํงาน มี

อารมณ์ความรู้สึกเป็นสุข สนุกสนานกบัการทาํงาน แจ่มใสเบิกบานใจ มีแรงบนัดาลใจ สามารถ 

ปรับอารมณ์ให้สมดุลเม่ือประสบกบัสถานการณ์ที่บีบคั้น มีความสัมพนัธ์ที่ดีกับผูอ่ื้นได ้ โดยมี 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในส่ิงที่ตนเองเป็น และกระทาํ

อยู ่มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิตสามารถกระทาํไดต้ามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขา้ใจ และ

ยอมรับส่ิงที่เกิดขึ้นได ้ 

2)  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การที่บุคคลได้กระทําในส่ิงที่ตนรัก พอใจกับ 

สภาพแวดล้อมในงาน มีความสุขเม่ืองานสําเร็จ ตลอดจนงานนั้นมีคุณประโยชน์ต่อตนเองและ

สงัคม  

3) ความรู้สึกทางบวก หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับส่ิงที่ดี เกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจ ร่ืนรมย ์สนุกสนาน เบิกบานใจ กระตือรือร้นในขณะทาํงาน รวมถึงการมอง

ผูอ่ื้นในดา้นบวก  

4) ความรู้สึกทางลบ หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับส่ิงไม่ดีที่  

เกิดขึ้นในการทาํงาน เกิดความคบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย เศร้าหมอง หดหู่ โกรธเคือง ไม่สบายใจเม่ือ เห็น

การกระทาํที่ไม่ถูกตอ้ง 

ปัจจัยด้านสวัสดิการ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัพื้นฐาน ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นสังคม

และนนัทนาการ 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง สวสัดิการพื้นฐานทัว่ไปที่พนกังานสมควรไดรั้บ ไดแ้ก่ 
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1) เคร่ืองแบบและชุดยนิูฟอร์ม หมายถึง พนักงานควรไดรั้บชุดยนิูฟอร์มที่เหมาะสมและ

เพยีงพอ 

2) รถรับส่งพนกังาน หมายถึง บริษทัควรจดัใหมี้สวสัดิการรถรับส่งใหก้บัพนกังาน 

3) เงินโบนัสประจาํปีและค่าล่วงเวลา หมายถึง พนักงานควรได้รับค่าล่วงเวลา โบนัส

ประจาํปีที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

4) ว ันหยุดพกัผ่อนประจาํปี หมายถึง พนักงานควรได้รับวันหยุดพักผ่อนประจาํปีที่

เหมาะสมและเป็นธรรม 

5) ส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั หมายถึง พนักงานควรไดรั้บส่วนลดในการซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ด้านการรักษาพยาบาล หมายถึง สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลที่บริษทัควรจดัใหมี้ ไดแ้ก่ 

การบริการตรวจสุขภาพประจาํปี ควรจดัให้มีห้องพยาบาล ยา และเวชภณัฑท์ี่จาํเป็นในการปฐม

พยาบาล การประชาสมัพนัธใ์หข้่าวสารดา้นการป้องกนัโรค เป็นตน้ 

ด้านสังคมและนันทนาการ หมายถึง สวสัดิการดา้นสังคมและนันทนาการที่บริษทัควรจดั

ใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ การจดัแข่งขนักีฬาสีในบริษทั การจดังานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี การจดัทศันะ

ศึกษานอกสถานที่ การจดัใหพ้นกังานไปปฏิบติัธรรม การจดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในงาน ผลลพัธ์ที่คาดหวงั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

สภาพแวดล้อมในงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร โดยมี 4 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่  

1) ภาวะผูน้าํและการบริหาร หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถในการทาํงาน มี

การสอนงาน การแจง้ขอ้มูลที่จาํเป็นในการทาํงาน รวมถึงการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งเท่า

เทียมกนั  

2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานที่ทาํงานมีความ 

เหมาะสมในดา้นความปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มีพื้นที่เพียงพอและเป็นส่วนตวัในการ 

ทาํงาน มีวสัดุอุปกรณ์ทนัสมยั เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

อยา่งเพยีงพอ  

3) การจ่ายค่าตอบแทน หมายถึง การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอที่จะดํารงชีวิตตาม 

มาตรฐานของสงัคม และมีความยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบังานอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยกนั 

โดยผลประโยชน์เก้ือกูลมีความเหมาะสม  
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4) ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความย ัง่ยนืของตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน และความมัน่คงของ

องคก์ร  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  หมายถึง ผลลัพธ์ที่  บุคลากร คาดหวังจากการทํางาน โดยมี 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

1) งานประสบผลสาํเร็จ หมายถึง บุคลากรสามารถทาํงานไดเ้สร็จตามเวลาที่กาํหนดและ 

ประสบความสาํเร็จอยา่งดี สามารถแกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น  

2) ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง บุคลากรมีโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่ง การกา้วหนา้ใน

งาน โดยพจิารณาตามความสามารถ และมีความยติุธรรม  

3) การพฒันาความสามารถ หมายถึง บุคลากรได้ใช้ความรู้ความชํานาญมากขึ้ น ได้ 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่สูงขึ้น รวมถึงไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถของตนในการทาํงาน 

พร้อมกบัการเรียนรู้ส่ิงใหม่  

4) ความสมดุลชีวิตการทาํงาน หมายถึง บุคลากรจัดเวลาในการทาํงานของตนเองให้ 

เหมาะสม และมีความสมดุลกบัชีวิตของตนเอง ครอบครัว ช่วงเวลาอิสระจากงานที่ไดค้ลายเครียด 

จากภาระหนา้ที่ที่รับผดิชอบ  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การร่วมมือกนัทาํงานดว้ยดีในองคก์ร มีการช่วยเหลือ

ซ่ึงกนั ความอบอุ่นเอ้ืออาทร และมีบรรยากาศเป็นมิตร โดยมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) การไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บคาํชมเชย ความไวว้างใจ การยอมรับทางดา้น 

ความสามารถและผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน  

2) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ใน

ดา้นการติดต่อส่ือสาร การพูดคุยมีความเขา้ใจกนัดี ดา้นการให้ความช่วยเหลือคาํแนะนาํ รวมถึงมี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นที่นอกเหนือจากงาน  

3) ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกดี สบายใจ เป็นกนัเอง เม่ือไดท้าํงาน

ร่วม กบัเพือ่นร่วมงาน การส่ือสารมีความเขา้ใจกนั ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือ คาํแนะนาํซ่ึงกนั

และกนั   

พนักงานบริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จํากัด หมายถึง บุคลากรทุกตาํแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุ

เป็นพนกังานประจาํของบริษทั  
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วิธีการดําเนินการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา   

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชว้ธีิการสาํรวจ ( Survey ) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 200 คน ผูว้จิยัไดส้าํรวจจากพนกังานทั้งหมด ในสาํนกังานใหญ่ และ 3 สาขายอ่ย  ( บางจาก 

บางนา และศรีนครินทร์ ) ซ่ึงแต่ละสาขามีพนกังานสาขาละ 50 คน 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาเชิง

ปริมาณ ในภาคสนาม ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรที่ทาํการศึกษา   จาํนวน 5 ขอ้   ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบั

การศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน 

ส่วนที่ 2  ความสุขในการทาํงาน  จาํนวน 20 ขอ้  

1. ความพงึพอใจในชีวติ   5 ขอ้  

2. ความพงึพอใจในงาน   5 ขอ้   

3. ความรู้สึกทางบวก   5 ขอ้ 

4. ความรู้สึกทางลบ   5 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นสวสัดิการ  จาํนวน 15 ขอ้  

1. สวสัดิการดา้นปัจจยัพื้นฐาน  5 ขอ้  

2. สวสัดิการดา้นรักษาพยาบาล  5 ขอ้ 

3. สวสัดิการดา้นสงัคมและนนัทนาการ 5 ขอ้  

ส่วนที่ 4 ปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ร จาํนวน 15 ขอ้  

1. สภาพแวดลอ้มในงาน   5 ขอ้  

2. ผลลพัธท์ี่คาดหวงั   5 ขอ้  

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  5 ขอ้ 

ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 

ผูว้จิยักาํหนดคาํตอบแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ช่วง คือ   

ระดบัความคิดเห็นตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด  มีค่า 5 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นตรงกบัความเป็นจริงมาก  มีค่า 4 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นตรงกบัความเป็นจริงค่อนขา้งมาก มีค่า 3 คะแนน  
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ระดบัความคิดเห็นตรงกบัความเป็นจริงค่อนขา้งนอ้ย มีค่า 2 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย  มีค่า 1 คะแนน  

สาํหรับการจดัระดบัคะแนน ความสุขในการทาํงาน ของทุกปัจจยัจะพิจารณาจากคะแนน

เฉล่ีย โดยกาํหนดเกณฑใ์นการแจกแจงคะแนนแต่ละองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.4 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

เพื่อตรวจดูความถูกตอ้งความครอบคลุมถึงเน้ือหา (Contents Validity) และไดด้าํเนินการปรับแก้

แบบสอบถาม ดังนั้นเม่ือขอ้คาํถามในแบบสอบถามน้ี ค่าความเช่ือถือได้มาก (Reliability) จึงนํา

แบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง   

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ข้อมูลปฐมภูมิการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามพนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกัด ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2557 จาํนวน 200 ชุด เป็นไปตามจาํนวนท่ีกาํหนด โดยแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  การจดัทาํ 

และการวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจัยได้ทาํการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการ

ประมวลผลขอ้มูลดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ทั้งหมดที่ไดรั้บกลบัคืนมา โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก   

2. การลงรหัสขอ้มูล (Coding) นาํขอ้มูลของแบบสอบถามทั้งหมดมาแปรเป็นสัญลักษณ์ 

ตวัเลขแทนค่าตวัแปรต่าง ๆ ทาํการลงรหสัตามท่ีกาํหนดไว ้

3.  การบันทึกข้อมูล นําแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสบันทึกข้อมูลลงในเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือ่คาํนวณค่าทางสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และ

วเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม   
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจาํนวน 200 

ชุด โดยประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใชโ้ปรแกรมทางสถิติ และสถิติเพื่อการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (mean : µ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 

2) สถิติเชิงอา้งอิงใชส้ถิติทดสอบ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s 

product moment correlation coefficient) แ ล ะ  Standard Multiple Regression โ ด ยกํา ห น ด ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกัด มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจยัและองค์ประกอบด้านความสุขในการ

ทาํงาน และระดบัความสุขในการทาํงาน รวมถึงปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน 

ประชากรที่ทาํการศึกษาเป็นพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั โดยผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถาม

เพื่อ เก็บข้อมูลจากประชากรที่ เ ป็นพนักงานทั้ งหมดในบริษัท จ ํานวน 200 คน โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด การเก็บขอ้มูลเร่ิมจากการเก็บแบบสอบถาม และนําผลขอ้มูลเชิง

ปริมาณดงักล่าวมาวิเคราะห์ ซ่ึงการนาํเสนอขอ้มูลในบทที่ 4 น้ีจะรายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

ในประเด็นต่างๆดงัน้ี   

4.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร  

รายงานผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร โดยจาํแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบนั รายได้เฉล่ียรวมต่อเดือน ซ่ึงผล

การศึกษาแสดงดงัตารางที่ 4.1  

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ 

จาํกดัที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

มีอาย ุ20-30 ปี จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มีระดบัตาํแหน่งพนกังาน จาํนวน 178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89 และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5   

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากร 
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ขอ้มูลส่วนบุคคล    จาํนวน (N = 200)  ร้อยละ 

เพศ     ชาย        84   42.0 

                หญิง      116   58.0 

อาย ุ

                20-30 ปี     135   67.5 

                31-40 ปี       50   25.0 

                41-50 ปี       15    7.5 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

                ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี      32   16.0 

                ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   167   83.5 

                ปริญญาโทหรือสูงกวา่       1    0.5 

ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั 

                ระดบัพนกังาน     178   89.0 

                ระดบัหวัหนา้งาน      10    5.0 

                ระดบัผูจ้ดัการ       12    6.0 

รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน  

                ต ํ่ากวา่ 10,000 บาท      20   10.0 

                10,001-20,000 บาท    165   82.5 

                20,001-30,000 บาท      9    4.5 

                30,001-40,000 บาท      5    2.5 

                40,001 ขึ้นไป       1    0.5 

 

4.2 ผลการศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จํากัด   

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นความสุขในการทาํงาน การศึกษาความสุขในการทาํงาน

ของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั เป็นการศึกษา ระดบัความคิดเห็นที่เก่ียวกบัความรู้สึก

สุขใจและความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงการศึกษาความสุขในการทํางานแบ่งออกเป็น 4 

องคป์ระกอบคือ ความพงึพอใจในชีวติ ความพงึพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทาง

ลบ ซ่ึงผลการศึกษาแสดงตามตารางที่ 4.2 ดงัต่อไปน้ี   
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ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสุขในการทาํงาน 

ความสุขในการทาํงาน  ค่าเฉล่ีย  S.D.  การแปลผล  

ความพงึพอใจในชีวติ    4.12  0.71       มาก                                                   

ความพงึพอใจในงาน    3.37  0.90  ค่อนขา้งมาก 

ความรู้สึกทางบวก    3.75  0.78       มาก 

ความรู้สึกทางลบ    3.50  1.10       มาก      

             โดยรวม     3.68  0.88       มาก 

จากตารางที่ 4.2  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกัด มีระดับ

ความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

เม่ือพจิารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ความพงึพอใจในชีวติ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับค่อนขา้งมาก โดยหากวิเคราะห์จากผล

การศึกษาที่ไดพ้บว่า ด้านความพึงพอใจในชีวิต พนักงานส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจ

ในชีวิต โดยเน้นไปที่ความสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัว และการเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดี มีผลต่อ

ความสุขในการทาํงาน ด้านความพึงพอใจในงาน พนกังานส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจ

ในงาน โดยเน้นไปที่พนักงานรู้สึกรัก และเอาใจใส่กับงานที่ท ําอยู่เสมอ และมักจะประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายในงานที่ทาํ ด้านความรู้สึกทางบวก พนักงานส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมาย

ด้านความรู้สึกทางบวก โดยเน้นไปที่พนักงานรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าเม่ือได้ทาํงาน และมักมองว่า

ปัญหาอุปสรรคเป็นโอกาสในการพฒันา  ด้านความรู้สึกทางลบ พนกังานส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามหมาย

ดา้นความรู้สึกทางลบ โดยเน้นไปท่ีพนักงานมกัพบเห็นการทาํงานท่ีไม่ซ่ือสัตย ์จึงรู้สึกอึดอดั และ

มกัรู้สึกเบื่อหน่ายกบัการขาดความสามคัคีในการทาํงาน ซ่ึงโดยรวมแลว้พนักงานบริษทั อีซูซุกรุง

เทพเซลส์ จาํกดั ส่วนใหญ่มีระดบัความสุขในการทาํงานมาก 

4.3 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสวัสดิการ 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการที่ใชใ้นการศึกษาความสุขในการทาํงาน คือ ดา้นปัจจยัพื้นฐาน ดา้นการ

รักษาพยาบาล และดา้นสงัคม นนัทนาการ โดยแสดงผลค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามตารางที่ 

4.3  
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นสวสัดิการ  

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ  ค่าเฉล่ีย  S.D.  การแปลผล  

ดา้นปัจจยัพื้นฐาน    2.54  0.91  ค่อนขา้งนอ้ย      

ดา้นการรักษาพยาบาล    2.75  0.99  ค่อนขา้งมาก 

ดา้นสงัคมและนนัทนาการ   2.99  1.00  ค่อนขา้งมาก 

โดยรวม      2.76  0.97  ค่อนขา้งมาก 

จากตารางที่ 4.3  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีความเห็น

ดา้นความสุขที่มาจากปัจจยัดา้นสวสัดิการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (ค่าเฉล่ีย 2.76) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นสังคมและนันทนาการ มีผล

เหมือนกนัคือ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ส่วนดา้นปัจจยัพื้นฐาน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

4.4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร  

ปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์รท่ีใชใ้นการศึกษาความสุขในการทาํงาน คือ สภาพแวดลอ้ม

ในงาน ผลลพัธ์ที่คาดหวงั และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยแสดงผลค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ตามตารางที่ 4.4 ดงัน้ี   

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ร  

ปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ร  ค่าเฉล่ีย  S.D.  การแปลผล  

สภาพแวดลอ้มในงาน     3.03  0.89  ค่อนขา้งมาก      

ผลลพัธท์ี่คาดหวงั     3.31  0.99  ค่อนขา้งมาก 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล    3.52  0.84       มาก 

โดยรวม       3.29  0.91  ค่อนขา้งมาก 

จากตารางที่ 4.4  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีความเห็น

ด้านความสุขที่มาจากปัจจัยด้านความผูกพนัในองค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนขา้งมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.29) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ อยูใ่น

ระดับมาก ส่วนสภาพแวดล้อมในงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง มีผลเหมือนกันคือ อยู่ในระดับ

ค่อนขา้งมาก 

4.5 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสวัสดิการกับปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กรที่มี

อิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัความสุขในการทาํงาน 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ  ความสุขในการทาํงาน  การแปลผล    

ดา้นปัจจยัพื้นฐาน   0.046*        นอ้ย 

ดา้นการรักษาพยาบาล   0.098*        นอ้ย 

ดา้นสงัคมและนนัทนาการ  0.049*        นอ้ย 

โดยรวม     0.064*        นอ้ย 

* p < .05   

จากตารางที่ 4.5  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ยดา้นปัจจยัพื้นฐาน 

ด้านการรักษาพยาบาล และด้านสังคมและนันทนาการกับความสุขในการทาํงานของ พนักงาน

บริษทั อีซูซุ กรุงเทพเซลส์ จาํกดั โดยรวมมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 (r = .064)   

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความผูกพนัในองคก์รกบัความสุขใน

การทาํงาน 

ปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ร ความสุขในการทาํงาน  การแปลผล    

สภาพแวดลอ้มในงาน   0.103*        นอ้ย 

ผลลพัธท์ี่คาดหวงั   0.248*        นอ้ย 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  0.294*        นอ้ย 

โดยรวม     0.215*        นอ้ย 

* p < .05 

จากตารางที่ 4.6  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพนัในองค์กร ประกอบด้วย

สภาพแวดลอ้มในงาน ผลลพัธ์ที่คาดหวงั ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กบัความสุขในการทาํงาน

ของ พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกัด โดยรวมมีความสัมพนัธ์กันในระดับน้อย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (r = .215)  
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ตารางที่ 4.7 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์รท่ีมีอิทธิพล 

 ต่อความสุขในการทาํงาน 

 
a. Dependent Variable: ความสุขในการทาํงาน 

* p < .05   

จากตารางที่  4.7 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร อันได้แก่  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีอิทธิพลต่อความสุขใน

การทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

4.6 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความสุขในการทํางาน  

นอกจากปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษาเร่ืองความสุขในการทาํงาน พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพ

เซลส์ จาํกัดได้ เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัในการสร้างความสุขในการทาํงาน โดยเป็นการ

รวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามในส่วนที่  5 ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะ จากคําถามที่ว่า “ท่านมี

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัปัจจยัในการสร้างความสุขในการทาํงานหรือไม่”  ผลการศึกษาพบวา่ 

พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั ไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัในการสร้างความสุข

ในการทาํงาน โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยัหลกัคือ ปัจจยัจากองคก์ร และปัจจยัจากตวับุคคล   

4.6.1 ปัจจัยจากองค์กรต่อการสร้างความสุขในการทํางาน   

            1) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เช่น ดา้นช่ือเสียง การเป็นผูน้าํในธุรกิจ 

            2) ค่านิยมขององคก์รกบับุคลากรตอ้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  

            3) สถานที่ตั้งขององคก์ร มีความสะดวกในการเดินทาง การจราจรไม่คบัคัง่  

            4) ลกัษณะธุรกิจขององคก์รตอ้งไม่เป็นพษิภยัต่อสงัคม  

            5) สภาพแวดลอ้มในที่ทาํงานมีความสวยงาม ทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  

Standardized 

 Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(ค่าคงที)่ 2.759 .235 11.762 .000

1 ปัจจัยด้านสวัสดิการ

1.1 ด้านปัจจัยพื้นฐาน -.011 .076 -.015 -.142 .887 .438 2.285

1.2 ด้านการรักษาพยาบาล .048 .073 .081 .659 .511 .312 3.202

1.3 ด้านสังคมและนันทนาการ .004 .061 .007 .070 .945 .423 2.366

2 ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร

2.1 สภาพแวดล้อมในงาน -.017 .078 -.027 -.217 .829 .305 3.280

2.2 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง .079 .065 .111 1.217 .225 .564 1.772

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล .169 .069 .221 2.452 .015 .577 1.734

Model Unstandardized Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics
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            6) การจดักิจกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบุคคลในองคก์ร  

            7) การใส่ใจดูแลความเป็นอยูข่องบุคลากร ให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี เช่น การมีเคร่ือง

ไมโครเวฟเพือ่ประกอบอาหารหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้  

            8) การปรับลดความเร่งรีบในงานก็จะทาํใหบ้คุลากรรู้สึกมีสุนทรียภาพในงานมากยิง่ขึ้น    

4.6.2 ปัจจัยจากตัวบุคคลต่อการสร้างความสุขในการทํางาน   

1) ความสุขในการทาํงานเกิดจากการทาํงานที่ตนเองรัก การเห็นคุณค่าของงาน และการ

เลือกงานที่เหมาะสมกบัตนเอง การฝึกฝนและเรียนรู้ประสบการณ์จากงานที่ชอบ ก็จะช่วยให้การ

ทาํงานเป็นไปด้วยความสุขทาํให้กา้วต่อไปของตนเองมีความมัน่คง ซ่ึงเงินเดือนไม่มีผลกบั การ

ดาํรงชีวติมากเท่ากบัการไดท้าํงานท่ีรัก   

           2) การคน้พบความชอบในงานของตนเอง เป็นการทาํงานโดยที่ไม่ตอ้งเปรียบเทียบ กบัผูอ่ื้น 

แต่จะพฒันาความสามารถดว้ยการแข่งขนักบัตนเอง  

           3) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ทุกส่ิงลว้นมีผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดงันั้น ความสุขในการ

ทาํงานนั้นเกิดจากการมีเพือ่นร่วมงาน สงัคมในท่ีทาํงาน ครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มที่ดีทาํใหก้ารอยู่

ร่วมกนันั้นมีความสุข ปล่อยวางความเครียด เขา้ใจใหอ้ภยั ใส่ใจซ่ึงกนัและกนั   

           4) การนาํหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางในการทาํงาน ในเร่ืองของการมีสติ 

สมาธิในการทาํงาน การปล่อยวางเร่ืองงาน นอกจากน้ี ธรรมะยงัสอนให้มนุษยค์ิด แบบนาํใจเขามา

ใส่ใจเรา ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ทาํใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา 

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบวา่  

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐาน การรักษาพยาบาล สงัคมและนนัทนาการ 

ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 

ปัจจยัดา้นความผูกพนัในองคก์ร ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในงาน ผลลพัธ์ที่คาดหวงั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพ

เซลส์ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 

สรุปผลการวิจัย  

ความสุขในการทํางานคืออะไร 

ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีระดบั

ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัที่มาก โดยที่องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึก

ทางบวก ความรู้สึกทางลบ อยูใ่นระดบัท่ีมาก ส่วนความพงึพอใจในงาน อยูใ่นระดบัที่ค่อนขา้งมาก 
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แต่ความรู้สึกทางลบ มีค่าเฉล่ียเกือบน้อยที่สุดจาก 4 องค์ประกอบ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีของ 

Diener (2000) มุ่งอธิบายความสุขในการทาํงานว่าประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึง

พอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก ควรจะมีในระดบัสูง โดยมีความรู้สึกทางบวกสูงกวา่ความรู้สึกทาง

ลบ หรือความรู้สึกทางลบควรจะอยู่ในระดับที่ต ํ่า บุคคลจึงจะมีความสุขในระดับที่สูง ซ่ึง Warr 

(2007) และ Diener (2010) พบวา่ บุคคลสามารถมีความสุข และความทุกขใ์นระดบัที่สูงใกลเ้คียงกนั

ได้ในเวลาเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาหลายช้ิน พบว่า ความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจในงาน กล่าวคือผูท้ี่มีความพึงพอในชีวิตมีแนวโนม้ว่าเขาจะมีความ

พึง พ อ ใจใน ง า น ด้ว ย เ ช่น กัน  ( Diener and Suh, 1997; Diener, Suh, Lucas, and Smith, 1999; 

Lyubomirsky et al., 2005) 

ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณ พบวา่ พนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีความรู้สึก

ทางลบ ในระดบัที่มาก ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ลกัษณะของงานบางดา้นอาจก่อใหเ้กิดความตึงเครียดในงาน

ได ้เช่น ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีจาํนวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัเวลา และความสามารถ หรือ

การเร่งรัดผลสาํเร็จของงานมากเกินไป รวมไปถึง ความขดัแยง้ในการทาํงาน นาํไปสู่การขาดความ

สามัคคีในการทาํงาน การทาํงานที่ไม่ซ่ือสัตย ์และการเล่นพรรคเล่นพวกในองค์กร เช่นเดียวกบั 

Dubrin (1994: 179) ที่สรุปจากงานวิจยัหลายช้ินโดยกล่าวว่าบุคคลที่มีความรู้สึกทางลบอยูบ่่อยคร้ัง 

มกัจะเป็นบุคคลที่เกิดความเครียดไดง่้าย และเป็นกงัวลต่อการทาํงาน ซ่ึงความเครียดในงานส่งผลทาํ

ให้ความสุขในการทาํงานลดลง นอกจากน้ีพนักงานบริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกัด ได้ให้

ความหมายความสุขในการทาํงาน โดยมุ่งเน้นลกัษณะงานคือ เป็นงานที่ตนเองชอบ มีความทา้ทาย 

ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ การไดมี้ส่วนร่วมในงาน และไดใ้ชค้วามสามารถในการสร้างผลงานท่ีมีคุณค่า และ

สามารถคิดงานใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจในงานของ Locke (1976) 

คือ งานเป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรกที่จะทาํให้คนพอใจหรือไม่พอใจ หากบุคคลนั้นชอบงานและมี

ความสนใจก็จะมีความพงึพอใจในงานสูง นอกจากน้ี ลกัษณะงานท่ีทา้ทายก็จะทาํใหเ้กิดความสนใจ 

และตอ้งการที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ รวมทั้งระดบัความยากง่ายของงานตอ้งเหมาะสมกบับุคคลที่ทาํงาน

ดว้ย และหากบุคคลสามารถควบคุมกระบวนการทาํงานของตนเองไดก้็จะทาํให้เกิดความสุขในการ

ทาํงานมากขึ้น 

ในดา้นของความรู้สึก พนกังานบริษทั อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จาํกดั มีความเห็นวา่ ความสุขใน

การทาํงานเป็นความรู้สึกอยากที่จะทาํงาน (Passion) รักงานที่ทาํ รู้สึกสนุกกับงานที่ทาํ เป็นการ

ทํางานแบบที่ไร้ความวิตกกังวล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมในงานที่

สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของ Greenberg and Baron (2008: 565-568) ได้กล่าวว่าการ
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สร้างลักษณะงานให้มีความน่าสนใจ เกิดความรู้สึกสนุกสนานในงาน ความเพลิดเพลินในการ

ทาํงาน ก็จะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรคท์ี่ดีที่สุด 
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