


 



 
 
 

 

 
 

Proceedings Vol. 1 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5  ปี 2562 
 

“การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0” 
 

เล่มที่ 1 กลุ่มบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี 
 
 
 
 
 
 

27 – 28 มิถุนายน 2562 
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 



สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งท่ี 5 (The 5th Management 
Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) ในวันท่ี 27-28 มิถุนายน 
2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจงานด้านการวิจัย ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และจัด ให้มีการ
บรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้และแนวคิดเรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน
ทุกท่านท่ีได้มีส่วนท าให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ส าเร็จได้โดยสมบูรณ์ 

 
 
 
 
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย  ทองธิราช) 

                                                                      27 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจยั 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ ์ 

ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” 
 

   
ท่ีปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยนราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   
กองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา  จัตุชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
อาจารย์นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา  ไชยปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี  ยีมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.สามารถ  อัยกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.จารุพร  มีทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.ศศิธร  กกฝ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ดร.สาธิยา  กล่ินสุคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



กองบรรณาธิการ 
ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์อมรรัตน์  ภารสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  อัยกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.พิศดาร  แสนชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วรินทร์ธร  โตพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.อัญชลี  โกยะนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา  พิชญาธีรนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี  กายใหญ่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ชินวัตร  เช้ือสระคู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริภา  ชิณช่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.มงคล  เอกพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร  มานะจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ชนัญฎา  สินช่ืน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สาวิตรี  บุญมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สมคิด  นาพรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
    
    

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5  

“การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0” 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
************************************************ 

 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.45-09.00 น. กล่าวรายงาน  โดย 

     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
กล่าวเปิดงาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับเจ้าภาพร่วม โดย        
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เวลา 09.00-09.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0  

โดย   ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์  
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-17.00 น. นําเสนอบทความ ภาคบรรยาย  

1. ห้องนําเสนอ ประเภทอาจารย์  ห้อง 314, 324, และ 334  
2. ห้องนําเสนอ ประเภทบัณฑิตศึกษา  ห้อง 332 
3. ห้องนําเสนอ ประเภทปริญญาตรี  ห้อง 335, 336, และ 337  
นําเสนอ ภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณลานบัวและโถงช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. ชมนิทรรศการและชมผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ณ ลานบัวและโถงทางเดิน  

ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 314 อาคาร 3 ชั้น 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย (มรภ.มหาสารคาม) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.ภัทริกา ชินช่าง (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1101 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ศศิประภา พรหมทอง มรภ.อุดรธานี 

OR1108 
การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า 

อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 
สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 

OR1103 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า 

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์ มรภ.อุดรธานี 

OR1104 

ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย 

ดร.ฉายรุ่ง ไชยกําบัง ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1105 

ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ
ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1106 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ
ผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบ      
ไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง มรภ.อุดรธานี 

OR1107 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการ
ตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

อ.ดร.พวงทอง วังราษฏร์ 
มทร.ล้านนา 
ลําปาง 

OR1102 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

อ.สยานนท์ สหุนันต์ 
วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

OR1109 
พฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 

อ.ณัฐศิร ิ พงศาวล ี มรภ.อุดรธานี 

 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.สุทศันา สุทธิกุลสมบัติ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล (มรภ.สกลนคร) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1201 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   
โฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ มรภ.อุดรธานี 

OR1202 
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
ธุรกิจการจัดประชุม MICE  

อ.สุริยาวุธ ธรณี มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1203 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา วัดวังคํา ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1204 
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ
รายการโทรทศัน์ แนะนําคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.ญาณกร เขตศิริสุข มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1205 
ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของ
ข้าราชการไทย และบุคคลทั่วไปในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อ.ตรีธิดา บุญทศ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1206 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 

อ.จิรพร จันลา มรภ.อุดรธานี 

OR1207 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอาเซียนต่อการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ม.สงขลานครินทร ์

OR1208 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัด
อุดรธานี 

อ.สาวิณีย์ พลเย่ียม มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์  กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 334 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (มรภ.กําแพงเพชร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม (มรภ.มหาสารคาม) 
 

รหัส ชื่อบทความ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

OR1301 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.สุพจน์  สกุลแก้ว มรภ.อุดรธานี 

OR1302 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหาร
ฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่องแบบจําลอง 
อีอาร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

อ.ฐาปนี  เพ็งสุข มรภ.อุดรธานี 

OR1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.กนกกาญจน์  ใต้จันทร์กอง มรภ.อุดรธานี 

OR1304 
อิทธิพลของเชาวน์ทางจิต (SQ) ที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพระสงัฆาธิการ 

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน ม.ศิลปากร   

OR1305 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษา
ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 

อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต มรภ.อุดรธานี 

OR1306 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและกล
ยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดขนาดย่อม 
กรณีศึกษาร้านบุญยงค์พาณิช 

อ.สุชีรา  สินทรัพย์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท บัณฑิตศึกษา กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR2101 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้
ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการกับผลกระทบต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้
บริการช้อปปิง้ออนไลน์ผ่านระบบ  
E-Commerce 

นาย JIANHAI LI มทร.อีสาน 

OR2102 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทย 

นส.ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย ม.ศรีปทุม 

OR2103 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายสุพจน์ ปานน้อย ม.ศรีปทุม 

OR2104 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นส.เจตรัมภา พรหมทะสาร ม.ศรีปทุม 

OR2105 
ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน 

นส.ทิพย์สุดา ทาสีดํา ม.ศรีปทุม 

OR2106 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นายพุฑฐฒิชัย อมรวัฒนาเจริญชัย มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชือ่ผูน้ าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล (มรภ.เชียงใหม่) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ลภสัรดา พิชญาธีรนาถ (มรภ.เลย) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3301 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ตําบลผักตบ อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

นส.วันวิสา ดอนนาม มรภ.อุดรธานี 

OR3302 
ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

นายสันติสุข ด่านระหาร มรภ.อุดรธานี 

OR3303 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปร
รูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะ ตําบลนํ้าพ่น อําเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

นส.จินตนา สมาหาญ มรภ.อุดรธานี 

OR3304 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ อําเภอ 
เพ็ญพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 

นส.เกสรา เมฆมนต์ มรภ.อุดรธานี 

OR3305 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปเกี๊ยวซ่าเห็ด (นํ้าจิ้มซีฟู้ด): กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

นายนพคุณ มงคลกาวิน มรภ.อุดรธานี 

OR3306 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด "สวนบ้านน้อย       
ย่างนําฮอยพ่อ" ตําบลนาบัว อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ณัฐธิดา ทัพอาสา มรภ.อุดรธานี 

OR3307 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
นํ้าตาลสดจากดอกมะพร้าวสวนสินธ์ภมร  
ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

นส.นฤมล กลิ่นอุบล มรภ.อุดรธานี 

OR3308 
การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
เมล่อนอบแห้ง กรณีศึกษากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
อุดรธานี 

นส.ประภาพรรณ อรัญทิตย์ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 336 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.เหมวดี  กายใหญ่ (มรภ.เลย) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.อําภาศรี พ่อค้า (ม.กาฬสินธ์ุ) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3309 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปขนมจีนกรอบ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนบ้านด่าน ตําบลเชียงหวาบง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศุภรัตน์ บุตดีคํา มรภ.อุดรธานี 

OR3310 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายพัฒนพรน์ ปวะบุตรธินันท์ มรภ.อุดรธานี 

OR3311 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลน
นิคมสงเคราะห์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.สุวรรณา อินธิราช มรภ.อุดรธานี 

OR3312 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปลูกมะเด่ือ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านเด่ือ ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

นส.สุธิชา บุญแสนแผน มรภ.อุดรธานี 

OR3313 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ชลธิฌา จันทะแจ่ม มรภ.อุดรธานี 

OR3314 ระบบจัดการสินค้าคงคลังธุรกจิค้าสง่ นายวิสิฐ เกียงขวา มรภ.อุดรธานี 

OR3315 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดระบบ
จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ 

นส.ศิริรักษ์ กองทา มรภ.อุดรธานี 

OR3316 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงปลา: กรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 

นส.สิริลักษณ์ โคตะมะ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 337 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1:  ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3317 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปนํ้ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.วรางคณา ตะบุตร มรภ.อุดรธานี 

OR3318 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ตําบล
บ้านเพ่ิม อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศิริลักษณ์ ผ่ามวัน มรภ.อุดรธานี 

OR3320 
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดขนมแครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองสําหรับผู้ประกอบการร้าน
จําหน่ายนํ้าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นส.ศรัณย์พร โป๊ะประนม มรภ.อุดรธานี 

OR3321 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม ่จังหวัดหนองคาย 

นส.ชฎาพร ถาวะโร มรภ.อุดรธานี 

OR3322 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขาย
ผ้าม่าน: กรณีศึกษา ร้านผ้าม่าน N.S. Design 

สิบเอกวราฤทธ์ิ ขันเดช มรภ.อุดรธานี 

OR3323 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบ
จัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษา ร้านป้อม ดีไซน์ 

นส.อรยา สมสาย มรภ.อุดรธานี 

OR3324 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปเจลสมุนไพรบํารงุขนคิ้ว: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตําบลเชียงเพ็ง 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

นายปฐมพร เทพนา มรภ.อุดรธานี 

OR3325 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้นต้นหมาก อาหารตามสั่ง 

นส.นิรชา อาจอาํนวยการ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย (มรภ.อุดรธานี)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.ปณิธาน เมฆกมล (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1101 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 

อ.รุง่ตะวัน  บูรณ์พนากานต์ มรภ.อุดรธานี 

PT1102 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับสง่พัสดุภัณฑ์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ชลนท ี บูรรุ่งโรจน์ มรภ.อุดรธานี 

PT1103 
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์
เอเชีย ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อ้จฉรียา พัฒนสระค ู มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1104 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

อ. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ มรภ.สกลนคร 

PT1105 

ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ของ
ผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.พรรณภา สังฆะมณ ี มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1106 

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง ม.กาฬสินธ์ุ 

PT2102 
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ดร.สกาวเดือน พิมพิศาล ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผูน้ าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1107 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู ้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา ม.กาฬสินธ์ุ 

PT1108 
การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญช ี

อ.ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล 
มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

PT1109 
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการลงทุน 

อ.ดร.ปิยนุช ปากฎดี มรภ.สุรินทร ์

PT1110 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้า
ย้อมครามและผ้าหมี่ขิด: กรณีศษึาร้านแตนผ้าไทย 
ตลาดผ้านาข่า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผศ.ดร.รชต สวนสวัสด์ิ มรภ.อุดรธานี 

PT1111 
การศึกษาการจัดทําบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี
บริหารของผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของการดําเนินธุรกิจ SME ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ดร.ชนัญฎา สินชื่น มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วันวิสา เน่ืองสมศร ี(มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1201 
การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที2่(ทุ่งครุ)" 

ผศ.จิตรกร ผดุง มทร.กรุงเทพ 

PT1202 
ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก
ของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

อ.สุติมา ฮามคําไพ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1203 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน: แบบจําลองการสื่อสารโดย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ของ
นักศึกษา นศ.6101 

รศ.ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง มรภ.เลย 

PT1204 
พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ 
พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 

อ.สิทธิศักด์ิ เตียงงา มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1205 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธของชุมชน 
บ้านห้วยเด่ือ ตําบลนํ้าทูน อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ มรภ.เลย 

PT1206 
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว  
บ้านนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์ มรภ.เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.มานน เซียวประจวบ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1301 
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ.ฐิติพร วรฤทธ์ิ มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1302 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ย่ังยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตําบลพระเสาร์ อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

อ.ทิพย์สุดา ทาสีดํา มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน 
มรภ.
อุดรธานี 

PT1304 
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อินทร์ อินอุ่นโชติ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1305 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคส์ําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อ.รดาศา เนตรแสงสี มรภ.เลย 

PT1306 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.อนันตพร พุทธัสสะ ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1: ผศ.โชคชัย เดชรอด (มรภ.อุดรธานี) 
ผูท้รงคุณวุฒิ 2: ดร.สมคิด นาพรม  (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3101 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านกาแฟ อเมซอน 
ของผู้บริโภคในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

นส.จุรีพร คํานนท์ มรภ.สกลนคร 

PT3102 
ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร: 
กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

นส.สุกัลญา เพ็งอินทร์ มรภ.สกลนคร 

PT3103 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 23 จํากัด 

นส.อัจฉริยา วงษ์ชมภู มรภ.อุดรธานี 

PT3104 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.อุไรวรรณ หาป้อง มรภ.อุดรธานี 

PT3105 
ความคิดเห็นของประชาชนและทัศนคติ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาดี ท่ีมีต่อการพัฒนา อ่างเก็บนํ้า 
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ณิศาชล โสชาร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3106 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าประกันภัยที่มี
ต่อบริษัทรุ่งโรจน์สหการตําบลสว่างแดนดินอําเภอ 
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นายศรัณย์ ศรีทุมสุข มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วราพร กรีเทพ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3201 
พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.นันทศิริ สินผิว มรภ.อุดรธานี 

PT3202 
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 

นายศิริชัย เลิศสหพันธ์ มรภ.อุดรธานี 

PT3203 
การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชน
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายเสรี ปากศร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3204 
พฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นายกิตติวัฒน์ หงษาคํา มรภ.อุดรธานี 

PT3205 
พฤติกรรม และ ความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานใน
จังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ธนภรณ์ สุขสงวน มรภ.อุดรธานี 

PT3206 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสาร
ทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว  
ในเขต อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.สายคูณ พรมทสาร มรภ.อุดรธานี 

PT3207 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.  นาดี ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.มินตรา สุทธิอาจ มรภ.อุดรธานี 

PT3208 
การพัฒนาสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวด้วยจักรยานอ่างเก็บนํ้า 
บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อําเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.เมฆฉาย แผลงฤทธ์ิ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3209 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการบริโภคสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.อาทิติยา ประวิเศษ มรภ.อุดรธานี 

PT3210 
การศึกษาความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ตําบลนาดีที่มีผลต่อการจัดการท่องเท่ียว 

นส.วราลี หล้าสุด มรภ.อุดรธานี 

PT3211 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการ
ท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

นายศุภวิชญ์ ศรีธรรมมา มรภ.อุดรธานี 

PT3212 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต 
อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายวีระพล ชัยสิงห์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
PT3301 ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม นายยุทธพิชัย นิลชานนท์ มรภ.อุดรธานี 

PT3302 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร 

นายวรินทร คําป้อง มรภ.สกลนคร 

PT3303 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านซ่อมแอร์
รถยนต์ กรณีศึกษาร้านไอซแ์อร ์

นส.นิตยา ทองแดง มรภ.อุดรธานี 

PT3304 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้าน
เป็นหน่ึงข้าวมันไก่ 

นส.ดวงกมล แพงโคตร มรภ.อุดรธานี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
FACTORS AFFECTING PURCHASING ORGANIC VEGETABLES  

IN UDON THANI MUNICIPALITY 
ปริญญา กัณหาสินธ์ุ1 ศศิประภา พรหมทอง1 และ กนกกาญจน์ ใต๎จันทร์กอง1 

Parinya kanhasin, Sasiprapa Promthong and Kanokkan Taichankong 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี กลุํมตัวอยําง ประชาชนที่บริโภคผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางในการศึกษา จ านวน 400 ราย ด๎วยวิธีการสุํ มตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลจากการวิจัยพบวํา 
 ผลการวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู๎บริโภคตํอการเลือกซื้อปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี    
ในภาพรวม พบวํา 1) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยมีความคิดเห็นตํอพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ สํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส/อยํูด๎วยกัน มีอายุระหวําง 41 – 45 ปี ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพลูกจ๎าง/พนักงานบริษัท และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยํูระหวําง 15,001 – 20,000 บาท 2) การเลือกซื้อผัก
ปลอดภัย ประเภทผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือ ปลอดสารพิษ เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัย คือ เพ่ือ
สุขภาพที่ดี วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผักปลอดภัย คือ เพ่ือบริโภคเอง ชนิดของผักปลอดภัยที่เลือกซื้อบํอยที่สุด  
คือ ผักที่นิยมบริโภคสดๆ สถานที่ในการเลือกซื้อผักปลอดภัยคือ ตลาดสด เหตุผลในการเลือกสถานที่ซื้อผักปลอดภัย
คือ สะดวก หาซื้องําย ความถ่ีในการเลือกซื้อผักปลอดภัยตํอสัปดาห์คือ ชํวงระหวําง 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คําใช๎จําย
เฉลี่ยในการซื้อผักปลอดภัยในแตํละครั้งคือ ไมํเกิน 100 บาท สื่อที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยคือ  
สื่อบุคคล และมีชํวงเวลาในการเลือกซื้อผักปลอดภัยชํวงเวลา 05.00 – 12.00 น.  

สํวนปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
ผู๎ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัย โดยรวมอยํูใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยํูในระดับมาก 3 ด๎าน โดยเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.93) ด๎านราคา ( ̅ = 3.77) ด๎านชํองทางในการจัดจ าหนําย ( ̅ = 3.56) และอยํูในระดับปาน
กลาง 1 ด๎าน คือ ด๎านการสํงเสริมการขาย ( ̅ = 3.36) และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวํา การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด๎านที่มีความแตกตํางกัน คือ 
ด๎านอาชีพ   
 
ค าส าคัญ 
 ผักปลอดภัย พฤติกรรมการเลือกซื้อ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research aimed to study purchasing behavior of organic 
vegetables in Udon Thani municipality and compare opinions that affect factors organic 
vegetables buying in Udon Thani municipality. The samples were Udon Thani municipality 
residents, who consume organic vegetables. The research studied 400 samples, using 
convenience sampling. The content analysis was employed for data analysis. The research results 
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of the consumers buying behaviors of organic vegetables in Udon Thani municipality  found that 1) 
the majority of the samples in this research, who had the opinions about buying behaviors of 
organic vegetables, were females with married/ living together status, 41-45 years old, had the 
undergraduate education, they had the occupations as the employees/ office workers, and the 
average income per month were 15,001 – 20,000 baht 2) Organic vegetables buying, the reason 
that the customers purchased organic vegetables was good health, the objective of buying was 
for their own consumptions, the type of vegetable that the consumers buy frequently is fresh 
vegetable. The place for buying organic vegetables was the market, the factors that affected 
buying place were convenience, easy purchase, the frequency of buying was between 3-4 times/ 
week, the budget for buying each time was less than 100 baht, the media affecting decision 
making in organic vegetables was personal media, and the time for buying was between 05.00 
am– 12.00 pm 
 The factors of Marketing mix, which related buying decisions of organic vegetables in 
Udon Thani Municipality, the opinions of participants related organic vegetables buying decisions 
found that they agreed with organic vegetables buying, which was in high level ( ̅ = 3.66). When 
considering each factors, three factors also had high level, which were product ( ̅ = 3.93), price 
( ̅ = 3.77), place ( ̅ = 3.56), respectively. In addition, one factor had moderate level, which was 
promotion ( ̅ = 3.36). In addition, the hypotheses testing found the result from opinion 
comparison about which factors affected organic vegetable buying. The occupation was the 
factor, which was different. 
 
Keywords 
 Organic Vegetable, Buying Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยให๎ความสนใจเรื่องสุขภาพ มีการเอาใจใสํในเรื่องคุณภาพของอาหารที่น ามาบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะพืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช๎รับประทานกันมากเน่ืองจากมีคุณคําทาง
อาหารทั้งวิตามินและแรธาตุตํางๆ ที่เป็นประโยชนตํอราํงกายสูง ชํวยให๎รํางกายท างานเป็นปกติและมีสุขภาพที่อยํูใน
สภาวะสมดุล ผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ จึงกลายเป็นค าตอบของคนรุํนใหมํและผู๎สูงอายุ ที่ต๎องการใสํใจดูแล
สุขภาพในสภาวะการด าเนินชีวิตในสังคมที่มีแตํความเครียดจากสถานการณ์ตํางๆ ดังน้ันผู๎คนจึงหันมารับประทานผัก
ปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ความต๎องการด๎านการบริโภคของประชากรโลก มิได๎เพียงเพ่ือให๎อิ่ม หรือได๎รับ
สารอาหารครบถ๎วนและเพียงพอ แตํเป็นความต๎องการบริโภคอาหารที่ดีตํอสุขภาพ ไมํมีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งยัง
มองไปถึงกระบวนการผลิตที่จะต๎องไมํใช๎สารเคมีและท าลายสิ่งแวดล๎อม นับวําเป็นการเปลี่ยนแปลงด๎าน การบริโภค 
ซึ่งสํงผลตํออุตสาหกรรมการเกษตรของโลกขนาดใหญํ (อริศรา รุํงแสง, 2555)  
 คํานิยมในการเลือกซื้อผักของผู๎บริโภคโดยสํวนใหญํ มักจะเลือกซื้อผักที่สวยงามไมมํ ีรองรอยการท าลาย
ของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท าใหเกษตรกรที่ปลูกผักจะต๎องใช๎สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงฉีดพํนในปริมาณ  
ทีม่าก เพ่ือให๎ไดผักที่สวยงามตามความต๎องการของตลาด เมื่อผู๎ซื้อน ามาบริโภคแล๎วกท็ าให๎ไดรับอันตรายจากสารพิษ
ที่ตกค๎างอยูในพืชผักน้ันได๎ และเมื่อมองกลับมายังกระบวนการผลิตในภาคเกษตรก็พบวํา เริ่มมีความต่ืนตัวและ    
ให๎ความส าคัญกับการลดปริมาณการใช๎สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยน าเอาวิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
หลายวิธีมาประยุกต์ใชรํวมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช๎สารเคมีให๎น๎อยลง เพ่ือความปลอดภัยของ
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เกษตรกร ผู๎บริโภค และสิ่งแวดล๎อม และถึงแม๎วําจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพ่ือชํวยให๎ผู๎คนมีชีวิตที่  
ยืนยาว แตํการเจ็บป่วยจากโรคอันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและการบริโภคไมํได๎ลดลง ผู๎บริโภคทั่วโลกรวมทั้ง
ผู๎บริโภคในไทยจึงหันมาให๎ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ สํงผลให๎กระแสของอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ และ
อาหารจากวิถีธรรมชาติ ได๎รับความนิยมและสนับสนุนอยํางมาก ท าให๎ตลาดของอาหารปลอดสารขยายมากข้ึน   
(ภัทรา สุรินทร์วงศ์, 2558) 
 ผักปลอดภัยจากสารพิษ (Pesticide Free Vegetable) คือ ผักที่ควบคุมการใช๎สารเคมีในการปลูก โดย
ไมํใช๎สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช แตํยังคงใช๎ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเรํงผลผลิต แตํเป็นสารเคมีที่ไมํเป็นอันตรายตํอ
รํางกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกค๎างไมํเกินปริมาณที่ก าหนดไว๎เพ่ือความปลอดภัยของผู๎บริโภค โดยมีหนํวยงาน
รับรองมาตรฐานจากวิชาการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คูํมือผักเกษตรอินทรีย์ 
ของ สสส.) 
 หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได๎รํวมกันก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์เพ่ือรณรงค์ให๎ผู๎ผลิต 
ตระหนักเห็นความส าคัญของการใช๎สารเคมีอยํางปลอดภัย แนะน าให๎มีการปลูกผักโดยไมํใช๎สารเคมี แนะน าวิธีลด
ความเสี่ยงตํอสารพิษตกค๎างเพ่ือความปลอดภัยของผู๎ผลิต ผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม โดยส านักคณะกรรมการอาหาร
และยาแหํงชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Food and Drung Administration, 2013) แนะน าให๎ผู๎บริโภคล๎างผัก 
ผลไม๎ กํอนรับประทานเพ่ือสุขอนามัยที่ดี โดยการล๎างผัก ผลไม๎ ผํานน้ าไหลและขัดด๎วยแปรงที่เหมาะสมโดยไมํต๎อง
ใช๎สบูํ สํวนผักใบ เชํน ผักกาดหอมและกะหล่ าปลีให๎ทิ้งใบที่อยํูรอบนอก เป็นต๎น สํวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ได๎กลําวถึงแนวทางการพัฒนาการสร๎างความมั่งคงด๎านอาหาร โดยสํงเสริม
ให๎เกษตรกรท าการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชํน เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฏีใหมํ เป็นต๎น โดยเฉพาะเกษตรกรรายยํอย เพ่ือสร๎างความมั่นคง ความหลากหลาย การพ่ึงพาตนเอง 
และสามารถเข๎าถึงด๎านอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการและความปลอดภัย โดยการ
ถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีการผลิตผํานเครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ และแหลํง
ความรู๎ในพ้ืนที่ (ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2554) และมีบทลงโทษส าหรับผู๎ฝ่าฝืน
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค๎างจะถูกจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานหรือเป็นอาหารไมํ
บริสุทธ์ิ ผู๎ฝ่าฝืนจะมีคําปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนตัวแบบปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ ด๎วยวิธีการทางสถิติวํามีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยเป็นประโยชน์ตํอ ผู๎ประกอบการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับผักปลอดภัยในจังหวัดอุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการศึกษาได๎ตามความเหมาะสมตํอไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกตํางกัน ความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัย
ของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีความแตกตํางกัน 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 

4 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่บริโภคผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 183,853 คน (แหลํงข๎อมูล: ที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี ข๎อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 
2561) จึงได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางในการศึกษา จ านวน 400 ราย ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ค านวณจากสูตรของ ทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane) (ธานินทร์, 2558) ได๎กลุํมตัวอยําง 400 คน 
 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ผู๎วิจัยก าหนดขอบเขตเน้ือหาที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี  
 1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นตํางๆ 
ได๎แกํ เหตุผลในการซื้อ ประเภทของผักที่ซื้อ คุณภาพหรือความสะอาด มีตรารับรองจากทางราชการ เลือกซื้อผัก
ตามฤดูกาล ความถ่ีในการซื้อ คําใช๎จํายในการซื้อ ชํวงเวลาท่ีซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ  
 2. จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 

 ขอบเขตระยะเวลาการวิจัย  
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 4 เดือน ระหวํางเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
              ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวแบบปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลอุดรธานี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผักปลอดภัยจากสารพิษ (Pesticide Free Vegetable) คือ ผักที่ควบคุมการใช๎สารเคมีในการปลูก โดย
ไมํใช๎สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช แตํยังคงใช๎ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเรํงผลผลิต แตํเป็นสารเคมีที่ไมํเป็นอันตรายตํอ
รํางกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกค๎างไมํเกินปริมาณที่ก าหนดไว๎เพ่ือความปลอดภัยของผู๎บริโภค โดยมีหนํวยงาน
รับรองมาตรฐานจากวิชาการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คูํมือผักเกษตรอินทรีย์ 
ของ สสส.) 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-สถานภาพ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัย 

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
-ผลิตภัณฑ์ (Product) 
-ราคา (Price) 
-การสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
-สถานที่จัดจ าหนําย (Place) 
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 ผักปลอดภัย หมายถึง ผักที่มีกระบวนการผลิตที่ใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชหรือยาฆําแมลงและเชื้อราตํางๆ 
น ามาใช๎ในชํวงเวลาที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด เพียงแตํจะต๎องมีการก าหนดวิ ธีการใช๎อยํางเข๎มงวด ก าหนดชํวง
ระยะเวลาในการฉีดพํนยาฆําแมลง (ชุติมา ศิริชุมแสง กลุํมวิชาการสํงเสริมการเกษตร) 
 ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผักที่มีการใช๎ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแตํต๎องรอสารเคมี
เหลําน้ันสลายกํอนท าการเก็บเกี่ยว (นลินรัตน์ ธนัทพีรพร, 2553) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยก าหนดข้ันตอนด าเนินการ
วิจัยดังตํอไปน้ี 
   
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาในการวิจัยครั้งน้ีแบํงเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ย มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได๎แกํ 
เหตุผลในการซื้อ ประเภทของผักที่ซื้อ คุณภาพ/ความสะอาด มีตรารับรองจากทางราชการ เลือกซื้อผักตามฤดูกาล 
ความถ่ีในการซื้อ คําใช๎จํายในการซื้อ ชํวงเวลาที่ซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี มี 4 องค์ประกอบ โดยก าหนดตามทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาดที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
การสํงเสริมการตลาด และสถานที่จัดจ าหนําย เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ระดับ  
 

 2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผู๎วิจัยด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีล าดับ
ข้ันตอนดังตํอไปน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ส ารวจ และรวบรวมข๎อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ “ผัก
ปลอดภัย” เพ่ือก าหนดประเด็นที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ 
  2.2 สร๎างแบบสัมภาษณ์โดยครอบคลุมเน้ือหาตามประเด็นที่ใช๎ในการสัมภาษณ์  
  2.3 ตรวจสอบเน้ือหาและลักษณะข๎อค าถาม โดยอาจารย์เชี่ยวชาญ 
  2.4 ท าการแก๎ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข๎อเสนอแนะจากอาจารย์เชี่ยวชาญ เพ่ือใช๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูลจริง 
 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
  3.1 ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุํมตัวอยําง 400 ชุด โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามประชาชนที่
บริโภคผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผู๎ท าวิจัยรอรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทันที กรณีผู๎ตอบแบบสอบถามมีข๎อสงสัยทีมผู๎วิจัยจะคอยชี้แจง 
  3.2 น าแบบสอบถามท่ีได๎กลับคืนมา ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ (Statistical Package) 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู๎วิจัยท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีการประมวลผล
ข๎อมูลเป็นข้ันตอน คือหลังจากการตรวจสอบความถูกต๎องของแบบสอบถามเรียบร๎อยแล๎ว จึงน าข๎อมูลที่ได๎มา
เปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล๎วบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช๎สถิติ 
ดังน้ี  
  4.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ใช๎วิธีการหาคําความถ่ี (Frequency) แล๎วสรุปออกมาเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 
          4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใช๎วิธีการหาคําความถ่ี (Frequency) แล๎วสรุป
ออกมาเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 
                4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ใช๎การวิเคราะห์คําเฉลี่ย ( ) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑ์ในก าหนดคําน้ าหนักของการประเมินปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเป็น 5 
ระดับ ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) (ธานินทร์, 2558) 
      4.4 การทดสอบสมมติฐาน ใช๎การวิเคราะห์ความแตกตํางของคําเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่มี
ผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยจ าแนกตามเพศโดยใช๎ t-test สํวนด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA)  
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
( n = 400) 

ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
164 
236 

 
41.00 
59.00 

สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส/อยํูด๎วยกัน 
      หม๎าย/อยําร๎าง/แยกกันอยํู 

 
168 
201 
31 

 
42.00 
50.25 
 7.75 

อาย ุ
      น๎อยกวํา 20 ปี 
      20 - 25  ปี 
      26 – 30 ปี 
      31 – 35 ปี 
      36 – 40 ปี 
      41 – 45 ปี 
      46 ปีข้ึนไป 

 
7 
85 
38 
56 
46 
86 
82 

 
 1.75 
21.25 
 9.50 
14.00 
11.50 
21.50 
20.50 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
( n = 400) 

ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
      ต่ ากวําปริญญาตรี 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวําปริญญาตรี 

 
203 
190 
7 

 
50.75 
47.50 
 1.75 

อาชีพ 
      ข๎าราชการและพนักงานของรัฐ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      ลูกจ๎าง/พนักงานบริษัท 
      เจ๎าของกิจการ/อาชีพอิสระ 
      นักเรียน/นักศึกษา 
      อื่น ๆ โปรดระบุ 

 
35 
53 
113 
105 
70 
24 

 
 8.75 
13.25 
28.25 
26.25 
17.50 
 6.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
      ไมํเกิน 10,000 บาท 
      10,001 – 15,000 บาท 
      15,001 – 20,000 บาท 
      20,000 – 25,000 บาท 
      25,001 – 30,000 บาท 
      30,001 บาทข้ึนไป 

 
108 
78 
115 
64 
28 
7 

 
27.00 
19.50 
28.75 
16.00 
7.00 
1.75 

 
 จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน  (ร๎อยละ 59.00)      
มีสถานภาพสมรส/อยํูด๎วยกัน จ านวน 201 คน (ร๎อยละ 50.25) มีอายุระหวําง 41 – 45 ปี จ านวน 86 คน (ร๎อยละ 
21.50) ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน 203 คน (ร๎อยละ 50.75) ประกอบอาชีพลูกจ๎าง/พนักงานบริษัท 
จ านวน 113 คน (ร๎อยละ 28.25) และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยํูระหวําง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 115 คน 
(ร๎อยละ 28.75) 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี  
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อผักปลอดภัย ประเภทผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือ ปลอดสารพิษ 
จ านวน 335 คน (ร๎อยละ 83.80) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัย คือ เพ่ือสุภาพที่ดี จ านวน 254 คน (ร๎อยละ 
63.50) วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผักปลอดภัย คือ เพ่ือบริโภคเอง จ านวน 363 คน (ร๎อยละ 90.80) ชนิดของผัก
ปลอดภัยที่เลือกซื้อบํอยที่สุดคือ ผักที่นิยมบริโภคสด ๆ จ านวน 192 คน (ร๎อยละ 48.00) สถานที่ในการเลือกซื้อผัก
ปลอดภัยคือ ตลาดสด จ านวน 332 คน (ร๎อยละ 83.00) เหตุผลในการเลือกสถานที่ซื้อผักปลอดภัยคือ สะดวก     
หาซื้องําย จ านวน 210 คน (ร๎อยละ 52.50) ความถ่ีในการเลือกซื้อผักปลอดภัยตํอสัปดาห์คือ ชํวงระหวําง 3 – 4 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 189 คน (ร๎อยละ 47.30) คําใช๎จํายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดภัยในแตํละครั้งคือ ไมํเกิน 100 
บาท จ านวน 144 คน (ร๎อยละ 36.00) สื่อที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยคือ สื่อบุคคล จ านวน 207 คน 
(ร๎อยละ 51.80) และมีชํวงเวลาในการเลือกซื้อผักปลอดภัยคือ ชํวงเวลา 05.00 – 12.00 น. จ านวน 162 คน     
(ร๎อยละ 40.50) 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี แสดงในตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัยโดยรวมและรายด๎านของ

ผู๎ตอบแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัย   ̅ SD. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.ด๎านผลิตภัณฑ์ 3.93 .62 มาก 
2.ด๎านราคา 3.77 .61 มาก 
3.ด๎านชํองทางในการจัดจ าหนําย 3.56 .63 มาก 
4.ด๎านการสํงเสริมการขาย 3.36 .80 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.66 .67 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผักปลอดภัย โดยรวมอยํูในระดับมาก ( ̅ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยํูในระดับมาก 3 ด๎าน โดย
เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.93) ด๎านราคา ( ̅ = 3.77) ด๎านชํองทางในการจัด
จ าหนําย ( ̅ = 3.56) และอยํูในระดับปานกลาง 1 ด๎าน คือ ด๎านการสํงเสริมการขาย ( ̅ = 3.36)   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตามเพศ พบวํา โดยภาพรวมไมํมีความแตกตํางกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตาม สถานภาพ พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านไมํมีความแตกตํางกัน  
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตามอายุ พบวํา โดยภาพรวมไมํมีความแตกตํางกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวํา โดยภาพรวมไมํมีความแตกตํางกันเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎าน 
ได๎แก ํด๎านราคา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตามอาชีพ พบวํา โดยภาพรวมมีความแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎านพบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน 
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านไมํมีความแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผลจาก
การศึกษาในครั้งน้ี มีข๎อค๎นพบส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให๎เกิดความชัดเจน ดังตํอไปน้ี 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
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 สํวนที่ 1 ด๎านการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู๎บริโภคตํอการเลือกซื้อปลอดภัยในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  

  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส/อยํูด๎วยกัน มีอายุระหวําง 41 – 45 ปี 
ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ๎าง/พนักงานบริษัท และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยํูระหวําง 
15,001 – 20,000 บาท เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดภัย คือ เพ่ือสุภาพที่ดี วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผัก
ปลอดภัย คือ เพ่ือบริโภคเอง ชนิดของผักปลอดภัยที่เลือกซื้อบํอยที่สุดคือ ผักที่นิยมบริโภคสด ๆ สถานที่ในการเลือก
ซื้อผักปลอดภัยคือ ตลาดสด เหตุผลในการเลือกสถานที่ซื้อผักปลอดภัยคือ สะดวก หาซื้องําย ความถ่ีในการเลือกซื้อ
ผักปลอดภัยตํอสัปดาห์คือ ชํวงระหวําง 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คําใช๎จํายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดภัยในแตํละครั้งคือ   
ไมํเกิน 100 บาท สื่อที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยคือ สื่อบุคคล และมีชํวงเวลาในการเลือกซื้อผัก
ปลอดภัยคือ ชํวงเวลา 05.00 – 12.00 น. สอดคล๎องกับงานวิจัยของ บังอร สุขจันทร์ (2544) ที่ได๎ศึกษาถึงการรับรู๎
และความต๎องการผักปลอดภัยจากสารพิษของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ  จากการศึกษา พบวํา กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีอาชีพค๎าขาย มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 10,000 บาท มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ปัญหาการรับรู๎เกี่ยวกับ
ผักปลอดภัยจากสารพิษของประชาชนที่พบ เชํน ขาดการประชาสัมพันธ์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ขาดการรณรงค์
และสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ มีการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ น๎อยมาก ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมและ
ภาวการณ์แขํงขันอยํูในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจไมํซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุํม
ตัวอยํางที่ไมํเคยซื้อผัก ระบุปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจัยด๎านการแขํงขันส าหรับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด๎านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีผลตํอ
การตัดสินใจไมํซื้อผัก นอกจากน้ียังพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํต๎องการให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจผักปลอดภัยจาก
สารพิษสนองตอบความต๎องการด๎านผลิตภัณฑ์โดยมีหนํวยงานรับรองมาตรฐานอยํางจริงจัง ด๎านราคาคือต๎องการให๎
ลดราคาลง ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย คือต๎องการให๎มีจ าหนํายตามตลาดสด สํวนด๎านการสํงเสริมการตลาดคือ
ต๎องการให๎มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มากข้ึน 

สํวนที่ 2 ด๎านปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยรวมอยํูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยํูในระดับมาก 3 ด๎าน โดยเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมาก
ไปน๎อย คือ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางในการจัดจ าหนําย และอยํูในระดับปานกลาง 1 ด๎าน คือ ด๎านการ
สํงเสริมการขาย โดยด๎านผลิตภัณฑ์ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือผักมีความสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และมี
มาตรฐานรับรอง สํวนด๎านราคา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ราคาที่จ าหนํายมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ
และปริมาณ สํวนด๎านชํองทางในการจัดจ าหนําย ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานที่จัดจ าหนํายมีความนําเชื่อถือ  
มีที่ต้ังเป็นหลักแหลํง และมีจ านวนที่เพียงพอตํอผู๎บริโภค และด๎านการสํงเสริมการขาย การลดราคาส าหรับผักที่ใกล๎
หมดอายุ สามารถจูงใจให๎เกิดการซื้อของผู๎บริโภค ซึ่งสอดคล๎องกับ มารุต (2557) ที่กลําววํา สํวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ได๎แกํ ด๎านราคา ด๎านสถานที่ ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎าน
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธัญพิชชา ชัยชนะ (2551) เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มี
ความส าคัญตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์  
ด๎านราคา ด๎านชํองทางในการจัดจ าหนําย มีความส าคัญอยํูในระดับมาก  

ผลการวิจัยคําทางสถิติที่ใช๎เปรียบเทียบ ความส าคัญของสํวนประสมทางการตลาดกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด๎านสํวนบุคคล ด๎านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา ไมํมี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว๎นด๎านอาชีพเพียงด๎านเดียวที่มีความแตกตํางอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วารุณี จีนศร (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตํางกัน 
ให๎ความส าคัญกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดผักปลอดสารพิษไมํแตกตํางกัน ทั้งที่ความขัดแย๎งที่เกิดข้ึนอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีท าการรวบรวมเก็บข๎อมูล  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ มีดังน้ี  
     1.1 ผู๎บริโภคจะต๎องเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ โดยเลือกซื้อและบริโภคผักปลอดภัยที่มีวัสดุหํอหุ๎มที่
สะอาด หํอมิดชิด ระบุถึงแหลํงสถานที่ปลูก/ผลิต/เก็บเกี่ยว และวันหมดอายุ ในการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ 
     1.2 ผู๎บริโภคจะต๎องเลือกซื้อผักปลอดภัยสารพิษ โดยเลือกซื้อผักด๎วยการใช๎จมูกสูดดมกลิ่นที่ผิดปกติ 
สีและสิ่งไมํพึงประสงค์จากผัก การใช๎มือจับผักเพ่ือตรวจสอบความเป็นธรรมชาติและมีความสดใหมํอยํูเสมอ 
      1.3 ผู๎บริโภคจะต๎องเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ โดยเลือกซื้อผักจากแหลํงจ าหนํายที่มีการรับรองความ
ปลอดภัยจากหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎องด๎านคุณภาพ และซื้อผักให๎พอเหมาะกับการบริโภค เพ่ือไมํให๎
ผักมีสํวนที่เหลือทิ้งหรือเนําเสีย 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรน าผลการศึกษาวิจัยที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ มีความเอาใจใสํตํอ
สุขภาพในการเลือกซื้อผักแตํละครั้ง เพ่ือจะได๎พิจารณาผลสัมฤทธ์ิเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
ของผู๎บริโภค โดยน าผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไปใช๎เป็นแนวทางด าเนินการตํอไป 
  2.2 ภาครัฐจ าเป็นต๎องแลกเปลี่ยนความรู๎และเรียนรู๎และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือ
ชี้ให๎เห็นชํองทางใหมํทั้งการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชน หรือบริษัทที่ท าธุรกิจกับเกษตรกร ให๎เห็นถึงแนวโน๎ม
การท าธุรกิจ ควรใสํใจสุขภาพของผู๎บริโภค มากกวําเชิงธุรกิจ 
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การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
THE STUDY OF POPULAR FOOD CONSUMER BEHAVIOR IN PATTAYA CHONBURI 

จิรัชญา แสงปานดี1 สยานนท์ สหุนันต์1 และ กัลยา สร้อยสิงห์1 

Jirachaya Sangpandee, Sayanon Sahunan and Kunlaya Sroysing 

1 วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคใน
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยวิเคราะห์จากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านค่านิยม ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค
อาหารตามกระแส และส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภค โดยการเก็บ
แบบสอบถามและวิเคราะห์จากค่าสถิติดังน้ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-Square พบว่า 
 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส
ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี มากท่ีสุด 3 ด้านคือ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ความถ่ีในการซื้ออาหาร และ
เหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าอายุเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
 ด้านปัจจัยทางสังคม พบว่า บุคคลรอบข้างและสื่อต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ในด้านเหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส
ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน แสดงว่า บุคคลรอบข้างและสื่อ ๆ ต่างเป็นสิ่งส าคัญในการ
ก าหนดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
 
ค าส าคัญ  
              อาหารตามกระแส พฤติกรรมผู้บริโภค ร้านอาหาร 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study behavior of choosing eating food from the trend of 
consumers in Pattaya City, Chonburi Province. It analyzed personal factors, social factors and 
value factors regarding food consumers who follow the trend and affected behavior of choosing 
eating from the trend of consumers. The researcher distributed and collected the questionnaires 
and analyzed statistical values as mean, percentage, standard deviation and Chi-Square. The 
results of the study found that : 
 For personal factors, it found that age has a relationship with behavior of choosing 
eating food from the trend of consumers in Pattaya City, Chonburi Province in 3 apsects as 
expenses of buying food, frequency in buying food, and reasons in choosing food. At a confidence 
level of 95%, age is the most important factor in determining behavior of choosing eating food 
from the trend of consumers in Pattaya City, Chonburi Province.   
 For social factors, it found that people around and medias have a relationship with 
behavior of choosing eating food from the trend of consumers in Pattaya City, Chonburi Province 
for the reason of choosing food at a confidence level of 95%. However, economic condition has 
no relationship with behavior of choosing eating food from the trend of consumers in Pattaya 
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City, Chonburi Province for 4 aspects. This showed that people around and medias are important 
in determining behavior of choosing eating food from the trend of consumers in Pattaya City, 
Chonburi Province.  
 
Keywords 
                Popular Food, Consumer Behavior, Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายว่า อาหารเป็นของกินหรือเครื่องค้ าจุน
ชีวิต  ซึ่งเป็นวัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม น าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใดแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วแต่กรณี และเป็นวัตถุที่มุ่งหมาย
ส าหรับใช้และเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งสอดคล้องกับ 
(กุลนิดา สายนุ้ย, 2553) ท่ีกล่าวว่า “อาหาร” หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีรับเข้าสู่ร่างกายโดยการกินด่ืมแล้วเกิดประโยชน์ 
ไม่ท าให้เกิดโทษต่อร่างกายและมีสารอาหารที่สามารถท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ จากความหมายข้างต้นที่กล่าวมาสามารถ
สรุปได้ว่า อาหาร เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากสารอาหาร
ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคได้รับจากการกิน ด่ืม  (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, 2557 อ้างถึงใน ดวงแข รักไทย และคณะ , 2560) 
ได้ขยายความว่า อาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่ประกอบไปด้วยสารอาหารหลักที่จ าเป็นต่อร่างกายรับประทาน
เข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีส่วนที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ รับประทานอาหารที่ให้
พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ใช้ และรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นอาหารที่ดีส าหรับผู้บริโภคอาหาร
ที่ลดปริมาณของสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพในข้ันตอนการผลิต เช่น เกลือ น้ าตาล ไขมัน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับ
ผู้บริโภค ดังน้ัน เมื่ออาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นย่อมท าให้เกิดสัดส่วนความต้องการบริโภคอาหารของคนในปัจจุบันที่มาก
ข้ึนตามการขยายตัวของประชากร ก่อให้เกิดธุรกิจร้านอาหารมาเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่าน้ีมากมายตาม
ความเหมาะสมของคนในแต่ละช่วงอายุและเพศ 
 จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า จัดต้ังธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 มีจ านวน 
2,197 ราย เพ่ิมข้ึน 9.52% เมื่อเทียบกับปี 2560 ในส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจในปี 2561 มูลค่า 
6,794 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 50.54% เมื่อเทียบกับปี 2560 ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน สอดคล้องกับ     
การเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้ไปกับอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงเป็นล าดับที่ 3 รองจากท่ีพักและคมนาคมขนส่ง ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารที่มีจ านวน
มากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ ซึ่งเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ
เมืองหน่ึงในประเทศไทยที่มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
 จากการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันต้องยอมรับว่าส่วนหน่ึงเกิดจากกระแสพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนา รวมถึงเพ่ิม
เมนูของกินใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดลูกค้า นอกจากน้ันก็ยังท าให้ร้านอาหารของตัวเองไม่ตกกระแส สร้างสีสัน 
สร้างกระแส จนลูกค้าบอกปากต่อปาก ทางทีมวิจัยจึงได้นิยามร้านอาหารเหล่าน้ีว่าเป็นธุรกิจอาหารตามกระแสที่มี
ความหมายว่า “อาหารตามกระแส” คืออาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบหรือต้องการในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง โดยเป็นอาหารที่หลาย ๆ คนต้องการลิ้มลอง เป็นอาหารที่ผู้คนยังคงต้องการที่จะรับประทาน ถึงแม้ว่าจะต้องใช้
เวลารอนาน โดยร้านอาหารบางแห่งมีปริมาณลูกค้าจ านวนมาก ก็ยังมีการรอ มีการต่อคิว จนท าให้การรับจ้างซื้อ
สินค้าเกิดข้ึน เช่น ร้านโดนัท Krispy Kreme ร้านชานมไข่มุก KOI และร้านเครปป้าเฉ่ือย เป็นต้น ซึ่งเกิดจากกระแส
โซเชียลมีเดียที่มีการบอกต่อกันเรื่อย ๆ และล่าสุดในเมืองพัทยามีร้านอาหารเปิดใหม่ที่มีลักษณะเดียวกันที่ท าให้ผู้คน
สนใจไปรับประทานอาหารเป็นจ านวนมาก ชื่อว่าร้าน “After Yum” ที่เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารประเภทย าทุก
ชนิด มีลูกค้าจ านวนมากท่ีไปรอคิวซื้ออาหารเหล่าน้ีต้ังแต่ร้านยังไม่เปิด โดยมีการรับบัตรคิวหน้าร้านเวลา 16.30 น. 
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ซึ่งปกติแล้วร้านจะเปิดเวลา 18.00 – 00.00 น. และไม่รับการสั่งจองทางโทรศัพท์ แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนไทยที่นิยมการบริโภคอาหารตามกระแสเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาท้ังหมดคณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ตามกระแสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจร้านอาหารหรือ
ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านอาหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจและน าข้อมูลไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาธุรกิจต่อไป  
         
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา จ.ชลบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะวิจัย
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านค่านิยม  
รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วน ามาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ในมุมมองด้านการบริหารจัดการร้านอาหารเพ่ือสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ร้านอาหารตามกระแส แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช่ค่าสถิติในการวิเคราะห์ โดยคณะวิจัยได้
วางหลักการไว้ว่าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตพัทยา จ.ชลบุรี เป็น
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม  ปัจจัยด้านค่านิยม และพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตาม
กระแสของผู้บริโภคในเขตพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 
 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อายุ 
 รายได้ 
 อาชีพ 

 
ปัจจัยทางสังคม 
 ภาวะเศรษฐกิจ 
 บุคคลรอบข้าง 
 สื่อต่าง ๆ 

ปัจจัยด้านค่านิยม 
 รสชาติอาหาร 
 ความสะอาด 
 ความแปลกใหม่ 
 เอกลักษณ ์

 

 
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแส

ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร  
 ความถ่ีในการซื้ออาหาร 
 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร  
 ระยะเวลาในการรอคิวซื้อในแต่ละครั้ง 
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 1. ก าหนดขอบเขตงานวิจัย : คณะวิจัยได้แบ่งขอบเขตในการศึกษาดังน้ี  
 ประชากร : ผู้ที่มารับประทานอาหารในร้าน After Yum ในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ 400 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง : ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan จากประชาการ 
400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่ที่ 196 คน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ประสพชัย พสุนนท์, 
2557) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย :  
 ตัวแปรต้น  : ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ 
        ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ บุคคลรอบข้าง สื่อต่าง ๆ  
        ปัจจัยด้านค่านิยม ได้แก่ รสชาติอาหาร ความสะอาด ความแปลกใหม่ เอกลักษณ์ 
 ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ความถ่ีในการซื้ออาหาร  เหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร และ ระยะเวลาในการรอคิวซื้อ
ในแต่ละครั้ง 
 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล : คณะวิจัยได้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารในแต่
ละด้านเพ่ือท าความเข้าใจในโครงสร้างเน้ือหาก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  2.2 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการท าวิจัย : คณะวิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัยแล้วน ามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี  
   ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ 
   ตอนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ บุคคลรอบข้าง และสื่อต่างๆ 

  ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคเขตเมือง 
 พัทยา จ.ชลบุรี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถ่ีในการซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อ 

และระยะเวลาในการรอคิวซื้อในแต่ละครั้ง 
   ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติ  
    ด้านความสะอาด ด้านความแปลกใหม่ และด้านเอกลักษณ์ 
   ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในส่วนน้ีคณะวิจัยจะให้ผู้ที่ท าแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะ 

 เกี่ยวกับร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติ บรรยากาศ เวลาในการรอคิว
และอื่น ๆ  

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีตรวจสอบความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน 
จากน้ันน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึนหลังจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลเครื่องมือผ่านแล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครงซึ่งค าถามน้ันจะมีลักษณะเป็น
ปลายเปิดกล่าวคือ มีการก าหนดกรอบของค าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือศึกษาแผนการบริหารร้านอาหารที่เป็นกระแสนิยม
และให้ทางคณะวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เป็นไปตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย รายละเอียดดังน้ี 
  แนวค าถามท่ี 1 ความเป็นมาของร้านอาหาร   
  แนวค าถามท่ี 2 วิธีการจัดการร้านอาหารอย่างไร ในช่วงที่ลูกค้ามีจ านวนมาก  
  แนวค าถามท่ี 3 วิธีการประชาสัมพันธ์ร้านอย่างไร ให้เป็นที่รู้จักภายในระยะเวลาสั้น ๆ  
  แนวค าถามท่ี 4 วิธีการเลือกสรรวัตถุดิบอย่างไรในการน ามาประกอบอาหาร 
  แนวค าถามท่ี 5 เมนูอาหารชนิดใดที่ขายดีที่สุด  
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 แนวค าถามที่ 6 ท าอย่างไรให้ลูกค้ากลับมารับประทานอาหารอีกครั้งและยังสามารถจูงใจให้ลูกค้ารอคิว   
ในระยะเวลานาน 

 แนวค าถามท่ี 7 ปัญหาที่พบเจอภายในร้านอาหาร พร้อมบอกวิธีการแก้ไขปัญหา  
 แนวค าถามท่ี 8 คิดว่าร้านประสบความส าเร็จแล้วหรือยัง และท าอย่างไรให้เกิดผลส าเร็จ 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล : วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในการวิจัยน้ีใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
 3.1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่กล่าววิธีการบรรยายลักษณะข้อมูลของทุก
หน่วยประชากรโดยบรรยายลักษณะข้อมูลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านค่านิยม และพฤติกรรม
การเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 3.2 ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติที่กล่าวถึงการน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการอนุมานทางสถิติได้การก าหนดชื่อแทนลักษณะข้อมูล
ที่จะน ามาใช้อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบ Chi-Square ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร เป็นการน า
ตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านค่านิยมกับ ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ใช้เปรียบเทียบหรือทดสอบสมมิติฐานระหว่าง
ตัวแปรที่ก าหนด 
 3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คณะวิจัยจะน ามาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เน้ือหาเน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ โดยคณะวิจัยจะท าการถอดการบันทึกเสียง
และภาพวิดีโอบทสัมภาษณ์ที่ได้ แล้วน ามาวิเคราะห์ศึกษาแผนการบริหารร้านอาหารที่เป็นกระแสนิยม โดยจะ
จัดการประมวลเน้ือหาและมีการอภิปรายผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตพัทยา 
จ.ชลบุรี คณะวิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ส่วน ตามล าดับต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคอาหารตามกระแสใน
เขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 เพศชายจ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.72 โดยส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.9 และอยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.7  
 ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคอาหารตามกระแสในเขตพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่ม
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 
บาท แสดงถึงร้านอาหารตามกระแสที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมีผลต่อการพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตาม
กระเเสของผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงโดยส่วนใหญ่ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ บุคคลรอบข้าง และสื่อต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคมที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตพัทยา จ.ชลบุรี ในด้านเศรษฐกิจมาก
ที่สุด คือ รายได้เฉลี่ยของผู้บริโภค โดยคิดเป็นร้อยละ 49.7 ในด้านบุคคลรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาหารที่
ส่งผลมากที่สุดคือกลุ่มเพ่ือน โดยคิดเป็นร้อยละ 40.8 ด้านของสื่อต่างๆ ที่ส่งผลมากที่สุด คือ  Facebook โดยคิด
เป็นร้อยละ 63.6  
 ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส
ของผู้บริโภคในเขตพัทยา จ.ชลบุรี คือ รายได้เฉลี่ยของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของอุปสงค์ต่อรายได้ที่กล่าวว่าเมื่อ
รายได้เพ่ิมข้ึนผู้บริโภคจะบริโภคสินค้าน้ันเพ่ิมข้ึนด้วยน้ันเอง ส่วนด้านบุคคลรอบข้างที่กลุ่มเพ่ือนส่งผลมากท่ีสุดอาจเป็น
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เพราะการรับประทานอาหารนอกบ้านน้ันส่วนใหญ่จะเป็นการไปสังสรรค์กับเพ่ือน ส่วนด้านของสื่อต่างๆ ที่ส่งผลมาก
ที่สุด คือ  Facebook น้ันแสดงถึงการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางน้ีเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 501-700 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.4 
ความถ่ีในการซื้ออาหารอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และเหตุผลที่เลือกซื้ออาหารโดยการเลือกจาก
รสชาติอาหารคิดเป็นร้อยละ 45.7  
 ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมือง
พัทยา จ.ชลบุรี โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 501-700 บาท ใน 1 ครั้งต่อเดือน โดยพิจารณาจากรสชาติ
ของอาหารเป็นอันดับแรก 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติ      
ด้านความสะอาด ด้านความแปลกใหม่ และด้านเอกลักษณ์ ท าการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปน้ีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปล
ความหมายข้อมูลโดยวิธีของ Likert Scale จ าแนกช่วงต่างกัน แบ่งช่วงคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมาย ตัวแปรที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ดังน้ี    
          ค่าเฉลี่ย                                              แปลความหมาย   
    4.50-5.00      มากท่ีสุด 
    3.50-4.49      มาก 
    2.50-3.49      ปานกลาง 
    1.50-2.49      น้อย 
    1.00-1.49      น้อยที่สุด 
 

ตารางที่  1  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหาร ตามกระแส 
 

ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส x̄ SD ระดับ 
1. ด้านรสชาติ    
1.1 รสชาติอาหารมีความแปลกใหม ่ 4.30 0.64 มาก 
1.2 รสชาติอาหารถูกปากและความกลมกล่อม 4.32 0.75 มาก 
1.3 อาหารมีความสดใหม่ มีคุณภาพ 4.39 0.75 มาก 
1.4 รสชาติอาหารมีมาตรฐาน 4.18 0.81 มาก 

รวม 4.30 0.74 มาก 
2. ด้านความสะอาด      
2.1 วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารมคีวามสะอาด 4.32 0.77 มาก 
2.2 ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานมีความสะอาด 
2.3 อาหารมีความสะอาดถูกหลักอนามัย 
2.4 บริเวณพ้ืนที่ปรุงอาหารของร้านมีความสะอาด  
                                      รวม           

4.20 
  4.26 
  3.99 
  4.19                             

0.77 
    0.69 
    0.93 
    0.79  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส x̄ SD ระดับ 
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ตารางที่  1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส x̄ SD ระดับ 
3.ด้านความแปลกใหม่    
3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีความแปลกใหม่ 
3.2 ลักษณะการตกแต่งจานอาหาร 
3.3 ข้ันตอนในการการประกอบอาหาร 

รวม 

3.88 
3.67 
4.07 
3.87 

0.91 
0.96 
0.81 
0.89 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.ด้านเอกลักษณ์    
4.1 เอกลักษณ์วัตถุดิบเฉพาะที่น ามาประกอบอาหาร 
4.2 รูปลักษณ์ภายนอกของอาหารมีเอกลักษณ ์
4.3 รสชาติอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
                                      รวม 

4.13 
4.11 
4.38 
4.21 

0.89 
0.80 
0.78 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

                               รวมทุกด้าน 4.13 0.81 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยมที่ผู้บริโภคอาหารตามกระเเสให้ความส าคัญทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยูใน
ระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ทุกขอส่งผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจมากที่สุดคือ เรื่องอาหารมีความสดใหม่ มีคุณภาพมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.39 ล าดับสองคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 ล าดับสามรสชาติอาหารถูก
ปากและมีความกลมกล่อม,วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารมีความสะอาด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ Chi-Square  ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่
พิจารณามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2 ต่อไปน้ี  
ก าหนดความหมายของตัวแปร ดังน้ี 
 A1 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
               A2 หมายถึง ความถ่ีในการซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
               A3 หมายถึง เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
                 A4 หมายถึง ระยะเวลาในการรอคิวซื้ออาหารตามกระเเสในแต่ละครั้งของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
 โดยที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานการวิจัยเพ่ือทดสอบดังน้ี  
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
 สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
            ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ รายได อาชีพ ปัจจัยทางสังคม 
ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ บุคคลรอบข้าง สื่อต่างๆ ปัจจัยด้านค่านิยม ได้แก่ ด้านรสชาติ ด้านความสะอาด ด้าน
ความแปลกใหม่ ด้านเอกลักษณ์ กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
ความถ่ีในการซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อ และระยะเวลาในการรอคิวซื้อในแต่ละครั้ง 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 : ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าสถิติ 
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภค

ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุร ี
A1 A2 A3 A4 

เพศ Chi-Square 2 2.269 2.821 9.723 430 
Sig. .686 .588 .045* .980 

อายุ Chi-Square 2 34.019 27.802 10.974 14.079 
Sig. .001* .006* .045* .296 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

Chi-Square 2 69.200 19.842 12.926 21.008 
Sig. .000* .227 .678 .178 

อาชีพ Chi-Square 2 34.690 19.842 7.958 38.032 
 Sig. .004* .227 .950 .001* 
* ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-Square 2 พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภค ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (A1) 
อายุ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (A2) เพศ อายุ มี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลที่เลือกซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (A3) อาชีพ มีความสัมพันธ์
กับระยะเวลาในการรอคิวซื้ออาหารตามกระเเสในแต่ละครั้งของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (A4) 
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 

ปัจจัยทางสังคม ค่าสถิติ 
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภค

ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุร ี
A1 A2 A3 A4 

ภาวะเศรษฐกิจ Chi-Square 2 10.314 15.554 3.362 19.693 
Sig. .558 .213 .992 .073 

บุคคลรอบข้าง Chi-Square 2 22.127 29.178 34.637 11.668 
Sig. .334 .084 .022* .927 

สื่อต่าง ๆ Chi-Square 2 30.534 23.890 41.194 22.383 
Sig. .062 .247 .004* .320 

* ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-Square (2) พบว่า บุคคลรอบข้าง
และสื่อต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่เลือกซื้ออาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (A3) 

ภาวะเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขต
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 : ระหว่างปัจจัยด้านค่านิยมกับพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 

      ปัจจัยด้านค่านิยม                          Chi-Square             Sig         
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง                          15.580 
ความถ่ีในการเลือกซื้ออาหาร                          15.694 
เหตุผลที่เลือกซื้อ                                        21.588 
ระยะเวลาท่ีรอคิวซื้อแต่ละครั้ง                        19.658 

          .483 
          .474 
          .157 
          .236 

  
* ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
            จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยม 
ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา  จ.ชลบุรี       
ทั้ง 4 ด้าน 
               ส่วนที่ 6  การวิเคราะห์แผนการบริหารร้านอาหารอาหารตามกระเเสในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
จากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบร้านอาหาร After Yum 
                 โดยมีการต้ังค าถามท้ังหมด จ านวน 8 ค าถามท่ีครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารจัดการร้านอาหาร After 
Yum โดยผู้ตอบค าถามคือผู้ประกอบการร้านอาหาร After Yum     
         1. ความเป็นมาของร้านอาหาร After Yum คือ การรวมตัวจากกลุ่มคน 3 คนที่ท าอาหารเก่งและชอบทาน
อาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน กลุ่มคนเหล่าน้ีท าย าทานเองและเกิดอยากทานในทุก ๆ วัน จึงได้เริ่มเปิดร้านที่มีจ านวน
เพียง 5 โต๊ะ โดยเปิดเพียงแค่อยากแบ่งปันความอร่อยและสิ่งที่ตนชอบ แต่ด้วยความที่ยุคน้ีเป็นยุคของ Social 
Media ท าให้เกิดการแชร์ส่งต่อ ๆ กันไป จนมีจ านวนลูกค้าที่มากข้ึนอย่างรวดเร็ว จนร้านเดิมไม่สามารถรับไหว จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้าน After Yum  
         2. วิธีการจัดการกับลูกค้าจ านวนมากทางร้านมีวิธีการจัดการดังน้ี มีการท าบัตรคิวข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ลูกค้าถกเถียงกันว่าใครมาก่อนหรือหลัง โดยที่เลือกใช้วิธีน้ีเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและใช้งานได้จริง 
         3. วิธีการประชาสัมพันธ์ของร้าน  ถือเป็นความโชคดีของร้านที่ยุคน้ีเป็นยุคของ Social Media เพราะเพียง
แค่บอกพิกัดที่ต้ังของร้านก็สามารถบอกให้ลูกค้าได้รับรู้แล้ว เพียงแค่ท าการตลาดที่น่าสนใจและโฆษณาเพียงเล็กน้อย
ก็ได้ผลดีแล้ว แต่ทางร้านได้กล่าวอีกว่า Social Media ก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน ดังน้ัน ต้องเรียนรู้และใช้งานให้เป็น 
รวมไปถึงมีสติในการใช้สื่อตลอดเวลา มิเช่นน้ันอาจจะเกิดผลเสียต่อร้านได้เช่นเดียวกัน 
          4. การเลือกสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยส่วนตัวเจ้าของร้านเป็นคนที่ชอบทานอาหารอร่อย ถึง
เลือกที่จะใช้วัตถุดิบดี ๆ เหมือนที่ใช้ท าทานเอง ยกตัวอย่างคือ วัตถุดิบต้องสด ปูยังไม่ตาย หรือถูกน็อกมาอย่างดี 
โดยใช้วิธีการสั่งของเข้าร้านช่วงบ่ายก่อนเปิดร้านท าให้มีความสดจริง และได้มาตรฐานของร้าน 
          5. รายการอาหารที่ได้รับความนิยมทางร้าน ทางร้านไม่สามารถบอกเมนูที่ขายดีที่สุดได้เพราะมีเมนูที่น้อย
และเป็นเมนูประเภทเดียวกันคือย า แต่เมนูที่มีการจ ากัดในแต่ละวันคือ ย าหมูยอ เพราะใช้การสั่งมาจากแหล่งเฉพาะ
และจะเป็นเมนูที่หมดเร็วที่สุดในแต่ละวัน แต่โดยรวมแล้วทุกๆเมนูจะขายดีทั้งหมด 
          6. สิ่งที่ท าให้ลูกค้าท่ีทานแล้วกลับมาทานซ้ า คือ รสชาติและการบริการ ซึ่งทางร้านให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะหากอาหารมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการเอง 
ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขปัญหา 
          7. ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขปัญหา ทางร้านจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือเพราะไม่สามารถคาดถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งทางร้านจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุด เพราะลูกค้าไม่ได้มาเพ่ือรับรู้ถึงปัญหาของร้าน แต่มาเพราะ
อยากทานย าอร่อย ๆ  
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           8. ตอนน้ีคิดว่าร้านประสบความส าเร็จหรือไม่ ส่วนตัวของทางเจ้าของร้าน คือคิดว่าความส าเร็จของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ซึ่งส าหรับตัวเจ้าของร้านถือว่าส าเร็จต้ังแต่วันแรกที่เปิดร้าน เพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีลูกค้ามา
ทานมากมายขนาดน้ี ซึ่งในตอนน้ีตัวเจ้าของร้านกล่าวว่าร้านของตนประสบความส าเร็จมากๆ แล้ว 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านค่านิยม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
             ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี มากท่ีสุด 3 ด้านคือ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ความถ่ีในการซื้อ
อาหารและเหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าอายุเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดพฤติกรรม
การเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1    
ที่ต้ังไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
             ผลการวิจัยด้านปัจจัยทางสังคม พบว่า บุคคลรอบข้างและสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในด้านเหตุผลที่เลือกซื้อ
อาหาร ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตาม
กระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน แสดงว่า บุคคลรอบข้างและสื่อ ๆ ต่างเป็นสิ่งส าคัญในการ
ก าหนดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
             ผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านค่านิยม พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยม ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลื อก
รับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน แสดงว่าปัจจัยด้านค่านิยมไม่ได้
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา  จ.ชลบุรี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระเเส 
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านค่านิยมของผู้บริโภคอาหารตามกระแส ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติ ด้านความสะอาด ด้านความ
แปลกใหม่ และด้านเอกลักษณ์ ท าการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แสดงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปน้ีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลโดยวิธีของ 
Likert Scale จ าแนกช่วงต่างกัน แบ่งช่วงคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ พบว่า ผูบริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดเป็น
ล าดับที่คือ อาหารมีความสดใหม่ มีคุณภาพ ล าดับสองคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ ล าดับสามรสชาติ
อาหารถูกปากและมีความกลมกล่อม ,วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารมีความสะอาด แสดงว่า ผู้ประกอบการต้องมี
ความพิถีพิถันในการรักษามาตรฐานอาหารที่สดใหม่เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทาน 
            ผลการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบร้านอาหาร After Yum พบว่า   
ร้านเริ่มต้นมาจากกลุ่มเพ่ือนที่ชอบท าอาหารรับประทานเองโดยเป็นอาหารประเภทย าจึงได้เริ่มต้นในการเปิดร้าน
เริ่มแรกมีเพียง 5 โต๊ะ แต่เน่ืองจาก Social Media ท าให้เกิดการแชร์ส่งต่อ ๆ กันไป ท าให้ร้านเป็นที่รู้จักมากข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางสังคมที่พบว่าสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารตามกระเเสของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเฉพาะสื่อในกลุ่ม Facebook และทาง
ร้านก็ยังได้ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media อย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตาม Social Media 
เปรียบเสมือนดาบสองคบ ดังน้ัน ต้องเรียนรู้และใช้งานให้เป็น รวมไปถึงมีสติในการใช้สื่อตลอดเวลา มิเช่นน้ันอาจจะ
เกิดผลเสียต่อร้านได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของการเลือกสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยทางร้านจะเลือกที่จะใช้
วัตถุดิบดี ๆ เหมือนที่ใช้ท าทานเอง ยกตัวอย่างคือ วัตถุดิบต้องสด ปูยังไม่ตาย หรือถูกน็อกมาอย่างดี โดยใช้วิธีการสั่ง
ของเข้าร้านช่วงบ่ายก่อนเปิดร้านท าให้มีความสดจริง และได้มาตรฐานของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ด้านค่านิยมที่ผูบริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดเป็นล าดับที่คือ อาหารมีความสดใหม่ มีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถน าไปใช้วางแผนบริหารจัดการร้านอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านค่านิยมที่
ส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภค กรณีปัจจัยทางสังคม พบว่า 
อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของผู้บริโภคทั้งในด้านของค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ออาหาร ความถ่ีในการซื้ออาหาร และเหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร ดังน้ัน ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลในส่วนน้ีไป
พิจาณาวางแผนจัดท าการตามให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด กรณี
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า สื่อต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารตามกระแสของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะในด้านของเหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร ดังน้ัน ผู้ประกอบต้องเรียนรู้และใช้งานสื่อ Social Media 
ในการประสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจําลอง โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทางการตลาดการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผลจากการวิจัยพบว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทางการตลาดการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค -สแควร์ ( 2 ) มีค่า
เท่ากับ 27.79 ที่องศาอิสระ (df) 19 P-value เท่ากับ .088ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.463 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .96 ค่า
รากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .034และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ .023 
 
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การตัดสินใจซื้อ แอพพลิเคชั่น ลาซาด้า 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to examine the congruence of confirmatory component 
analysis model for the marketing factors in choosing to buy online shopping products through the 
Lazada Application. The sample group consists of 400 consumers having used the online 
purchase order service through Lazada application. The tools used in the research are 
questionnaires with 5-scale measurement. The data is analyzed with the confirmatory factor 
analysis. The research results reveal that the confirmatory component analysis model for the 
marketing factors in choosing to buy online shopping products through the Lazada Application 
has 4 elements; product, prices, distribution channel, and marketing promotion. This is 
correspondent with the empirical data and can be considered from the Chi-square equals to 
27.79 at the Degree of Freedom (df) 19 P-value equaling to .088. The relative Chi – square (X2/df) 
equals to 1.463. The Goodness-of-Fit Index (GFI) equals to .99. The Adjusted Goodness-of-Fit 
Index (AGFI) equals to .96. The root mean squareof error approximated (RMSEA) equals to 0.34 
and the Standardized RMR is .023. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันโลกของธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  
ทําให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคสะดวก รวดเร็ว โดยในปี 2560  ที่ผ่านมาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ของไทยได้เติบโตข้ึนแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที่สําคัญมาจากการที่ธุรกิจต่างๆ มองว่าเวลาน้ี ธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการเข้ามาของผู้
ให้บริการจากต่างประเทศ ทําให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุด (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ทั้งน้ีจากผลสํารวจแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ของไทยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่ารวมประมาณ 2,812,592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 เพ่ิม
เป็นจากปี 2559 (กรมพัฒนาธุรกิจ, 2561) สอดคล้องกับการสํารวจของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไทย พบว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซ ในปี 2561 จะมีมูลค่าสูงถึง 3,058,987 ล้านบาท เติบโตสูงข้ึนจากปี 2560 ถึง ร้อยละ 
8 (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2560)  ทั้งน้ี การเติบโตข้ึนของตลาดอีคอมเมิร์ซมาจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าไปสู่การซื้อสินค้าออนไลน์มากข้ึน โดยผลการสํารวจกิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2561) 
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
 

 
กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 

ประจ าปี 
2560 2561 

อ่านหนังสือออนไลน์ 
ขายสินค้าและบริการ 
จองโรงแรม 
บริการเรียกแท็กซี่ 
จอง/ซื้อต๋ัวชมภาพยนตร์ / การแสดง 

30.8% 
13.7% 
11.0% 
4.8% 
14.6% 

48.27% 
24.48% 
20.65% 
12.61% 
21.67% 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2561) 
 
 นอกจากน้ีสมาร์ทโฟนยังถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ทําให้คนไทยเกือบทุกระดับ สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนมากจึงสามารถใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่ง
สามารถทําได้ตลอดตามความต้องการ 24  ชั่วโมง ทีอ่ินเทอร์เน็ตเข้าถึง เพราะสามารถประหยัดเวลาในการออกไป
เลือกซื้อสินค้าเองตามห้างร้านต่าง ๆ และยังเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคที่ไม่มีเวลา  อีกทั้งการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันน้ัน มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เช่น ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
ชํารุด เสียหาย หรือส่งผิดพลาดหลายๆ บริษัทก็มีนโยบายมารองรับปัญหาเหล่าน้ีแล้ว ด้วยการคืนเงินหรือส่งคืน
สินค้า รวมถึงการมีระบบตรวจสอบการชําระเงินและสถานะการจัดส่งสินค้าอีกด้วย (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, 2561) 
 Lazada ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของ  Lazada กรุ๊ป  ซึ่ ง เป็นผู้ นํา ด้านเพลตฟอร์มพาณิช ย์ กรรม
อิเล็กทรอนิกส์การค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศ
ไทย ดําเนินธุรกิจในลักษณะเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกซื้อกว่า 16 หมวดหมู่ มากกว่า 
200,000 รายการ และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายแรกที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
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สื่อโทรทัศน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง มีบริการรับเปลี่ยนคืนสินค้า รวมถึงมีระบบการชําระเงิน
และระบบจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพผ่านผู้ให้บริการหลักที่มีชื่อเสียง อาทิ helloPay PayPla  Kerry Express 
และ DHL เป็นต้น ปัจจุบัน Lazada มีเครือข่ายพันธมิตรในอีก 5 ประเทศในภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม (ชนิตา เสถียรโชค, 2560) 
 สําหรับในประเทศไทยธุรกิจแพลตฟอร์มพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ Lazada มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีผู้ใช้งานทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Lazada กว่า 5 ล่านครั้งต่อวัน และผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อ
สินค้าผ่าน Lazada มากกว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาทิ เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ (Social Commerce)  
เว็บไซต์ของบริษัท หรือแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์, 2560) นอกจากน้ี Lazada ยังร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้ค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศหลายราย ได้แก่ 
Unilever Microsoft Tesco Lotus เพ่ือสร้างธุรกิจจําหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ Lazada อีกด้วย 
 จากความสําเร็จของ Lazada ในการเป็นแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด
เป็นอันดับต้นของเมืองไทย แสดงถึงรูปแบบการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สําหรับในแง่ของผู้ผลิตสินค้า Lazada เป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย
สินค้า นํามาซึ่งรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากน้ี ยังกระตุ้นให้ธุรกิจ
การค้าปลีกและค้าส่งที่มีรูปแบบการจําหน่ายสินค้าแบบด้ังเดิม หาทางปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันคู่แข่งทางธุรกิจได้ ประกอบกับจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 และเป็นศูนย์กลางของ Digital Economy ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริม
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตต่อไป (ชนิตา เสถียรโชค, 2560) 
 ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทางการตลาด
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมริ์ซของไทยใช้เป็นตัวแบบที่ดีของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้
ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ผู้สนใจ สามารถนํากลยุทธ์ทางการตลาดของ Lazada มาปรับใช้ เพ่ือให้สามารถนําเสนอ
ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
สร้างรายได้และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจําลองโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทางการตลาด
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada จังหวัดอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังต่อไปน้ี 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคที่ เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Lazada กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) 
โดยการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวน 11 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 220 ราย ผู้วิจัยได้เพ่ิมจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากกว่าท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้การประมาณค่าทางสถิติมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมอํานาจการ
ทดสอบ (Power of Test) จึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada  
4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบต้ังแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความถูกต้องของสํานวนและภาษาท่ีใช้ และทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 ราย นํามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.901 ซึ่งมีระดับสูงกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ของ (Nunnally & Bernstein, 1994) 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดค่าสถิติทดสอบ
ความกลมกลืนของแบบจําลอง แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจําลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่มา 

ค่าไค – สแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(Relative chi-square:
2 /df) 

มีค่าตํ่ากว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom 
(1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 Joreskog and Sorbom 
(1989) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root mean square 
residual: Standardized RMR) 

มีค่าตํ่ากว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าตํ่ากว่า .06 Hu and Bentler (1999) 

  
 ในกรณีที่แบบจําลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจําลองเพ่ือให้มีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ข้ึนใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กันจนแบบจําลองที่วิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยนําค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการคํานวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในแบบจําลอง 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.8) มีอายุระหว่าง 20-
35 ปี (ร้อยละ 52.2) เป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 36.2) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อ ยละ 
58.8) และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 30.4) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 คุณลักษณะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
105 
295 

 
26.2 
73.8 

อายุ 
น้อยกว่า 20 ปี 
20 – 35 ปี 
31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 ปี 

 
  4 
209 
 76 
111 

 
 1.0 
52.2 
19.0 
27.8 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อื่นๆ 

 
40 
63 
65 

                  145 
82 
 5 

 
10.0 
15.8 
16.2 
36.2 
20.5 

                   1.3 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
118 
235 
  47 

 
29.5 
58.8 
11.7 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 15,000 บาท 

     15,001 – 20,000 บาท 
     มากกว่า 20,000 บาท 

 
82 

                  113 
83 

                  122 

 
20.5 
28.3 
20.8 
30.4 

รวม 400 100.0 
 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองเบื้องต้นไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ทําการปรับแบบจําลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับตัวแบบแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว
(AGFI) ค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษ
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เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี (แสดงดังตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจําลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ 
แบบจ าลอง 

แปลผล 
หลังปรับ 

แบบจ าลอง 
แปลผล 

2  
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
394.41 

(p = .000) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 27.79 

(p = .088) 
ผ่านเกณฑ์ 

2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 10.379 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.463 ผ่านเกณฑ์ 
GFI มีค่ามากกว่า  .90 .85 ไม่ผ่านเกณฑ์ .99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มีค่ามากกว่า .90 .73 ไม่ผ่านเกณฑ์ .96 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าตํ่ากว่า .08 .066 
ผ่านเกณฑ์ 

.023 
ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA มีค่าตํ่ากว่า .06 .154 ไม่ผ่านเกณฑ์ .034 ผ่านเกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada ทั้ง 11 ตัวแปร 
พบว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69 – .90 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า ทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวแปรมีนํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่าง
มีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ทั้ง 3 ตัวแปร มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .81 – .90 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .66 – .81 โดยตัวแปรเรื่องเสถียรภาพ
ของระบบแอพพลิเคชั่น (X2) มีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านราคา (Price) ท้ัง 2 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .69 – .84 มีค่าความ
เท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง .47 – .71 โดยตัวแปรเรื่องความเหมาะสมของราคาสินค้า (X4) มีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .73 – 
.89 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .53 – .79 โดยตัวแปรเรื่องความหลากหลายของช่องทางชําระเงิน (X8) มี
นํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (Promo) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .81 – .88
มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .66 – .77 โดยตัวแปรเรื่องการให้ส่วนลด (X10)มีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุดแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 5 และภาพที่ 1 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Lazada 

 

องค์ประกอบ/ 
ตัวแปร 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ตัวแปร X1: ความพร้อมในการจัดส่งสินค้า 
ตัวแปร X2: เสถียรภาพของระบบแอพพลิเคชั่น 
ตัวแปร X3: ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น 

.81** 

.90** 

.82** 

19.37 
22.29 
19.45 

.032 

.027 

.036 

.66 

.81 

.68 
องค์ประกอบด้านราคา (Price) 
ตัวแปร X4: ความเหมาะสมของราคาสินค้า .84** 15.61 .039 .71 
ตัวแปร X5: ความเหมาะสมของค่าขนส่ง .69** 13.25 .039 .47 
องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ตัวแปร X6: ช่วงเวลาในการสั่งซื้อ 
ตัวแปร X7: ความสะดวกในการสั่งซื้อ 
ตัวแปร X8: ความหลากหลายของช่องทางชําระเงิน 

.86** 

.73** 

.89** 

20.56 
16.21 
21.53 

.033 

.037 

.035 

.74 

.53 

.79 
องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (Promo) 
ตัวแปร X9: การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค 
ตัวแปร X10: การให้ส่วนลด 
ตัวแปร X11: การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

.81** 

.88** 

.85** 

19.49 
21.41 
20.88 

.030 

.031 

.027 

.66 

.77 

.72 
หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที ่1 แบบจําลองปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada  
พบว่า แบบจําลองที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada มีองค์ประกอบ 11 ตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ความพร้อมในการจัดส่งสินค้า เสถียรภาพของระบบแอพพลิเคชั่น  ความน่าเชื่อถือของ
แอพพลิเคชั่น องค์ประกอบด้านราคา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของราคาสินค้า ความเหมาะสมของค่าขนส่ง  
องค์ประกอบด้านการจัดจําหน่าย ประกอบด้วยช่วงเวลาในการสั่งซื้อ ความสะดวกในการสั่งซื้อ ความหลากหลาย
ของช่องทางชําระเงิน องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค การให้
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ส่วนลด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยตัวแปรในแบบจําลองมีนํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและ
สามารถอธิบายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวแปรเรื่องเสถียรภาพของระบบแอพพลิเคชั่นมีนํ้าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเสถียรของระบบแอพพลิเคชั่นก่อนเป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากแอพพลิเคชั่นมีสินค้าหลากหลายและตรงตามความต้องการ  มีราคาสินค้าระบุชัดเจน มีสินค้าพร้อมส่ง
ในทันที นอกจากน้ียังมีบริการจัดส่งครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่ายในการ
ใช้งานและการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยําของแอพพลิเคชั่น ความพร้อมของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้
สั่งซื้อสินค้าได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทําให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ นันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์ 
(2554) ที่พบว่ากลยุทธ์ธุรกิจจะเน้น ด้านบริการ คือ หลากหลาย สะดวก มีเสถียรภาพมั่นคง และเข้าถึงได้ง่าย 
เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 
 3. องค์ประกอบด้านราคา พบว่า  ตัวแปรเรื่องความเหมาะสมของราคาสินค้ามีนํ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเรื่องปัจจัยด้านราคามากที่สุด ว่าสินค้า
มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ และเรื่องความคุ้มค่า เช่นราคาที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นเมื่อรวมค่าจัดส่งแล้วมี
ราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอื่น 
 4. องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ตัวแปรเรื่องความหลากหลายของช่องทางการ
ชําระเงินมีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ภากร เตชะบุญประทาน (2558) พบว่า ข้ันตอนการสั่งซื้อ
สินค้าจาก เว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อน การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าและติดตาม 
สถานะการขนส่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการมีช่องทางการชําระเงินหลากหลายช่องทาง เช่น บัตร เครดิต การโอน
เงินผ่านธนาคาร ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ สอดคล้อง กับ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) 
ที่พบว่า ข้ันตอนการติดต่อเข้าใช้บริการร้านคาร์แคร์ การจัดคิวในการชําระเงินที่ดี และความรวดเร็วในการให้บริการ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ เน่ืองจากผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและความ
รวดเร็วในการใช้บริการ 
 5. องค์ประกอบการส่งเสริมการตลาด พบว่า  ตัวแปรเรื่องการให้ส่วนลดมีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
การให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ ทําให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าร้านอื่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สม่ําเสมอ เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ การคืนกาไรให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจาอย่างต่อเน่ือง เช่น ลด
ราคาหรือฟรีค่าจัดส่ง ลดราคาเมื่อมียอดสั่งซื้อข้ันตํ่าตามที่แอพพลิเคชั่นกําหนด ซึ่งสอดคล้องกับ รติวัลย์ วัฒนสิน 
(2555) ที่พบว่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพ่ือการเปรียบเทียบกับทัศนคติของ
ผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ลดราคาและแถมสินค้าแบบเดียวกัน เป็นการส่งเสริมการขายที่ทั้งผู้บริโภคและผูบ้ริหารมี
ความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์สามารถนําไปประยุกต์สําหรับวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดโดยเรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังต่อไปน้ี 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าและไม่ได้ติดต่อกับผู้ขายสินค้าโดยตรง โดยการจําหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพ มีนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าได้หากเกิดปัญหา มีการแสดงรายละเอียดสินค้าและปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ําเสมอ และตรวจสอบความพร้อมของระบบเพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
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  1.2 ด้านราคา ควรให้ความสําคัญกับความหลากหลายของสินค้า เน้นสร้างความแตกต่างโดยการขาย
สินค้าท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพเมื่อเทียบกับที่อื่น โดยมีช่องทางให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
  1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีข้ันตอนการสั่งซื้อสินค้าเข้าใจง่าย มีระบบแจ้งยืนยันการ
สั่งซื้อสินค้า ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและให้บริการส่งสินค้าครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อควรระวังสําหรับผู้ประกอบการ หรือผู้เป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นซื้อ
ขายของออนไลน์ก็คือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น 
ออนไลน์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคเห็นโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์บ่อยเกินไปก่อให้เกิดความรําคาญ
และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อแอพพลิเคชั่นน้ันในที่สุด 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  การนําผลจากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้ยังมีข้อจํากัด ซึ่งเราสามารถนําข้อจํากัดดังกล่าวใช้สําหรับ
ศึกษาในการวิจัยในครั้งต่อไป ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพ่ือจะนามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อ-ขายออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากย่ิงข้ึนต่อไปในอนาคต 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ที่อาจ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้งาน ช่วงเวลาที่
ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  2.3 ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดมากข้ึน
หรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้มากข้ึน 
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ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ   
กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP AND EFFECT OF ACCOUNTING PROFESSIONAL SKILL, AUDIT 
ETHICS AWARENESS ON QUALITY OF AUDIT REPORTING AND CERTIFIED 

ACCOUNT OF TAX AUDITORS IN THAILAND 
ฉายรุ่ง ไชยก าบัง1 ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์1 ชัพวิชญ์ ค าภิรมย์1  และ อนุชา พุฒิกูลสาคร1  

Chairung Chaikambang, Chatratchada Wiroterat, Chapvit Khampirom and  Anucha Puttikoonsakron 

1คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 

บทคัดย่อ 
 ทักษะด้านวิชาชีพบัญชีและการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ถือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีและการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี งานวิจัยน้ี
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย แบบสอบถามที่ตอบกลับมาถูก
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 266 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีและการตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ 
        ทักษะทางวิชาชีพ การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณภาพรายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี 
 

ABSTRACT 
 Accounting professional skill and professional ethics awareness is a key success factors 
for auditor's performance. This research aims to examine relationships and impact of accounting 
professional skill and professional ethics awareness on quality of audit reporting and certified 
account. Data were collected from a sample of 266 Tax Auditors in Thailand. The Correlation and 
Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis is a method for testing the hypotheses. The 
results indicated that accounting professional skill and professional ethics awareness has a 
significant positive on quality of audit reporting and certified account.  
 
Keywords 
 Accounting Professional Skill, Professional Ethics Awareness Quality of Audit Reporting 
and Certified Account 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการข้อมูลด้านบัญชีน้ัน มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมลู
ที่เชื่อถือได้ การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้
ข้อมูลด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) โดยการสอบบัญชี เป็นการรวบรวมและ
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การประเมินหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งจะท าหน้าที่ตรวจสอบงบ
การเงิน เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินน้ันว่า ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานที่ถูกต้องตามควร ใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมาตรฐานการที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีควรจะมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติและคุณลักษณะของบุคคลที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการสอบบัญชี โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditors) ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งปัจจุบันก าลังมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายรัฐบาลที่คาดหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือลดการพ่ึงพิงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพมากข้ึน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมในรอบระยะเวลาบัญชีปีใดไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีใดรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องให้งบการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา  11 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 และผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบความรู้และได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมสรรพากร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2544) 
 ส าหรับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินแล้วจะต้องจัดท า
รายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี เพ่ือสื่อสารข้อเท็จจริงที่ตรวจพบในงบการเงินไปยังผู้ที่ใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ข้อมูลในการน าเสนองบการเงินมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ดังน้ันรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีที่จัดท าข้ึน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะมีคุณภาพเพียงใด ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงผู้สอบบัญชีภาษีอากรยังต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่องจรรยาบรรณที่ก าหนด         
โดยกรมสรรพากรอีกด้วย จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
กับคุณภาพของการรายงานและการรับรองภาษี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีท าการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี และการตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี หมายถึง ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาชีพผู้สอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรมี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต 
พบว่า ทักษะของพนักงานสอบบัญชีใหม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ส่งผลให้เกิดคุณภาพงานสอบบัญชี 
(Anantharaman, 2012) นอกจากน้ีการศึกษาของ Krishnan and Visvanathan (2008) พบว่า มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการเงิน ส่งผลต่อคุณภาพของการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญในด้านของความถูกต้อง ความเที่ยงธรรม ความชัดเจน ความกะทัดรัด ความสร้างสรรค์ 
ความมบูรณ์และความทันกาล  
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 การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความส านึกเกี่ยวกับความประพฤติที่กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ก าหนดข้ึนเพ่ือรักษาส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ี กรมสรรพากร (2545) ได้ออกค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง ก าหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดย
ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการตรวจสอบบัญชี ไว้ว่า 1) ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ 5) จรรยาบรรณ
ทั่วไป จากการศึกษาของ นันทวรรณ วงค์ไชย (2552) พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชี และ Chaikambang and Ussahawanichakit (2011) 
พบว่า ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ      
การสอบบัญชี น าไปสู่การต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพรายงานและการรับรองภาษี 
 ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถแสดงความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่าง ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานและการรับรองภาษี ดังภาพที่ 1 ดังน้ี 
 
 
  
 
  
  
                                                          
 
 
ภาพที ่1 ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกระหว่างทกัษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชพี

กับคุณภาพรายงานและการรับรองภาษ ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จ านวน 1,320 คน
(กรมสรรพากร, 2560) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จ านวน 1,320 คน ท าเลือกตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ซึ่งได้เลือกตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มวิธีการสุ่ม ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 266 ราย คิดเป็น 20.15% (Aaker, Kumar and Day, 2001).  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามได้สร้างตาม
ความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี  

ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 

การตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณภาพรายงาน 
การตรวจสอบและรับรองบัญชี 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการ
ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีจ านวน 4 ข้อ และความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบด้วย จ านวน 4 ข้อแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) เป็น 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงของระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert 
Type Scale) 
  ตอนที ่3 ความคิดเห็นคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จ านวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อมี
ค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงของระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert TypeScale)  
  ตอนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและคุณภาพการ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 
 3. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกับ
จุดมุ่งหมาย 
  3.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังน้ี ตัวแปรทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.724 ส่วนตัวแปร
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.873 และส าหรับตัวแปรคุณภาพรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.843 ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ใน
ระดับสูงทั้งสิ้น (Nunnally and Bernstein, 1994) นอกจากน้ันผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์การหาค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ โดยใช้ Item-total Correlation ในการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทักษะทางวิชาชีพบัญชี ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.665-0.882 ส่วนตัวแปรการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.713-0.895 และส าหรับตัวแปรคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.644-0.905 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally and Bernstein (1994) ได้อธิบายว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกิน
กว่า 0.40 เป็นค่าท่ียอมรับได้ (แสดงในตารางที่ 1) 
  3.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไข หลังจากน้ันจึงได้จัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
ตารางที ่1 การคานวณหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

Constructs 
 

N 
Factor 

Loadings 
Alpha 

Coefficient 
คุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (AR) 30 0.644-0.905 0.843 
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (AS) 30 0.665-0.882 0.724 
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ (PE) 30 0.713-0.895 0.873 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังน้ี  
  4.1 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร และเตรียมน าส่งทางไปรษณีย์  
  4.2 ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
  4.3 ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามถึงผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามชื่อ และที่อยู่โดยแนบซองจดหมาย
ตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามด้วย  
  4.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม สามารถน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทางหลักสถิติเชิงพรรณนา การหา
ความถ่ี ร้อยละ (Percent), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) 
  5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีสมการที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
   สมการ: ทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 
   Equation:  AR= 01 + 1AS +2 PE+   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเพ่ือตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการศึกษา
พบว่ามีความสัมพันธ์ของตัวแปรที่น ามาท าการศึกษา ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันไม่เกินกว่า 0.80 จึงไม่ท า
ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Hair et al., 2006) (แสดงในตารางที ่2) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

Variables AR AS PE 
Mean 4.22 4.18 4.36 
s.d. 0.42 0.36 0.27 
คุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (AR) 1   
ทักษะทางวิชาชีพสอบบัญชี (AS) .349** 1  
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ (PE) .180** .076** 1 

*p<.10, **p<.05, ***p<.01, 

 
 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบทักษะทางวิชาชีพบัญชี กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ผลการทดสอบพบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ
คุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (1=0.309, p<.01) ดังน้ันผลการทดสอบจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 
1 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 การตรวจสอบความสัมพันธ์และผลกระทบ การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กับคุณภาพรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ผลการศึกษาพบว่า การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (2=0.164, p<.05) ดังน้ันผลการ
ทดสอบจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 

Independent 
Variables 

Dependent Variable 
คุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

(AR) 
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (AS) 0.309*** 

(0.059) 
การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ (PE) 0.164** 

(0.075) 
Adjusted R2 0.522 

*p<.10, **p<.05, ***p<.01, Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 
 
อภิปรายผล 
 จากการผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชีภาษีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ทักษะทางวิชาชีพสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องมีทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีคือ ต้องมีความสามารถพิเศษด้านบัญชี ในการตรวจพบข้อผิดพลาด และสามารถประเมินหลักฐานทางบัญชี 
เพ่ือใช้เปน็ข้อมูลในการแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  สอดคล้องกับ Anantharaman 
(2012) ท่ีพบว่าทักษะของพนักงานสอบบัญชีใหม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ส่งผลให้เกิดคุณภาพงานสอบ
บัญชี  
 2. การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่
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กรมสรรพากรได้ก าหนด เน่ืองจากจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
สอดคล้องกับ นันทวรรณ วงค์ไชย (2552) ได้ระบุว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชี และ นวพร ขู้เปี้ยเต้ง และ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ (2559) ที่พบว่า 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีถือเป็นผลงานส าคัญที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องที่จัดท า
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ใน
ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศชาติ ดังน้ันเพ่ือให้รายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีมีคุณภาพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จึงควร
พัฒนาและตระหนักในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  1.1 ควรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญย่ิงที่จะท าให้งานตรวจสอบและ
รับรองบัญชีมีคุณภาพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงควรตระหนักและให้ความส าคัญตามที่ได้กล่าวมา ยกตัวอย่างเช่น 
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาจากองค์กร หน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ
สอบบัญชีเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  1.2 ควรตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ วิชาชีพบัญชีหรือกรมสรรพากรก าหนดในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะท าให้เกิดความเสียหาย และช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคง รวมถึงความสามารถด้านอื่นๆ ที่อาจมีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนในอนาคตด้วย 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เพ่ือศึกษาผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี และการ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี ผลการศึกษาได้ให้ความ
เข้าใจที่ชัดเจนเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างของทักษะทางวิชาชีพบัญชี และการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่มี
ต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการขยายความรู้และวรรณกรรมในอดีต 
การศึกษาในอนาคตควรศึกษาโดยเพ่ิมกรอบแนวคิดการวิจัย ทักษะด้านอื่นๆ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งเป็นตัวแปรต้น
ที่พึงต้องมีตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจศึกษาตัวแปรที่เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพรายงาน
การตรวจสอบและการรับรองบัญชี รวมถึงอาจศึกษาในเชิงลึกและกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
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ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและ
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานทางการสอบบัญชีทีดี่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
THE APPLICATION AUDIT IMPLEMENTATION TECHNOLOGY COMPETENCY ON 

AUDIT CREATIVITY AND BEST AUDIT PRACTICES EFFICIENCY OF CERTIFIED  
PUBLIC ACCOUNTANTS IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ ที่มีต่อความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย จ านวน 432 ราย สถิติที่ใช้ ได้แก ่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบทุกมิติมีผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ และ
ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี 
 
ค าส าคัญ  
 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี 
  

ABSTRACT 
 This purpose of this study is to investigate the effects of the Application Audit 
Implementation Technology Competency on Audit Creativity and Best Audit Practices Efficiency 
of Certified Public Accountants in Thailand. Data were collected from 432 responses that are 
CPAs in Thailand, and by using the questionnaire as an instrument. The statistics used for 
analyzing data were multiple correlation analysis and multiple regression analysis in the Ordinary 
Least Square (OLS) regression as the method used for testing the hypothesis. The results of OLS 
regression repeat that all dimensions of Application Audit Implementation Technology 
Competency have positive effects on Audit Creativity. The results of Audit Creativity have positive 
on Best Audit Practices Efficiency. 
 
Keywords 
 Application Audit Implementation Technology Competency, Audit Creativity, Best Audit 
Practices Efficiency  
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีการเข้าถึงข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจต่างๆ ได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานมาข้ึนเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เทคโนโลยีจึงจ าเป็นช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และเป็นแหล่งฐานข้อมูลเก็บรวมรวมข้อมูลขององค์กร และมีระบบออนไลน์ท าให้
สามารถท างานได้ทุกที่อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถท าการค้าและตัดสินใจได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้เทคโนโลยีจึง
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร องค์กรจะมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ใช้และ
จัดหาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Ireland, Hitt & Vaidyanatg, 2002) โดยเฉพาะงานด้านการสอบบัญชีซึ่งต้องมี
การปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน่ืองจากธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาใช้ในการจัดท าบัญชีมากข้ึน ท าให้ข้อมูลส่วนใหญ่เก็บในฐานข้อมูล และคอมพิวเตอร์ โดยน าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการอ านวยความสะดวกให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บริหารนักลงทุนได้ข้อมูลในการตัดสินใจ
ที่รวดเร็ว การปฏิบัติงานไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกบัญชีในกระดาษเท่าน้ัน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลงบัญชี
มากข้ึน ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องท าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้ามาช่วยใน
การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากข้ึน การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบจึงถือเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการรวมข้อมูล วางแผน จัดการงานสอบบัญชีเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพที่ดี การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการตรวจสอบ จึงมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีให้เกิดความรวดเร็วมีศักยภาพมากข้ึน 
โดยผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆ เข้า
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโล ยีและปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมตามแผนงาน (Curtis & Payne, 2008)  
 ผู้สอบบัญชีจึงต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ ศักยภาพการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี หมายถึงความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใต้ความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น มีทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง มี
ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลและทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หากผู้สอบบัญชี
มีศักยภาพในการตรวจสอบ จะช่วยเกิดความน่าเชื่อถือในตรวจสอบ รายงานการสอบบัญชีมีความถูกต้อง นอกจากน้ี
ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง สามารถใช้
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าผู้สอบบัญชีจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดี 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดี เกิดจากการที่ผู้สอบบัญชีสามารถให้ข้อมูลกับผู้บริหารได้อย่าง
ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่ดี งานที่ได้ส าเร็จตามก าหนดเวลาและเป้าหมายที่วางไว้ ผลงานที่ได้มี
คุณภาพ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกได้ทัน
ต่อเวลาในการตัดสินใจ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาผลกระทบของศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ ในมิติด้านความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น ด้านทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ด้านความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล ด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถ
น ามาพัฒนาการบริหารงานสอบบัญชีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สอบในการประยุกต์ใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือทดสอบผลกระทบของศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ ด้านความเข้าใจ
ระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น ด้านทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ด้านความสามารถในการ
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ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล ด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีต่อความน่าเชื่อถือทางการ
ตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดรูปแบบของศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 
ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี 

 
ทบทวนวรรณกรมที่เก่ียวข้อง 
 ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ทางสารสนเทศมา
ปรับใช้เพ่ือใช้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  4 มิติ ดังน้ี การท าความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น 
ทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล  ทักษะการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Curtis & Payne, 2008) การปฏิบัติงานตรวจสอบหากผู้สอบบัญชีมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาช่วยในการปฏิบัติงานจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ งานเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
(Duggan, 2016) ผู้สอบบัญชีจึงต้องเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังชั่นในการตรวจสอบ สามารถปรับปรุงระบบงานให้
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการท างาน (Ilias, Razak, Yasoa, & Mansor, 2010) รวมถึงหากมีระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลจะช่วยท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ โดยจากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบว่า ผู้สอบบัญชีที่น าเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานมีคุณภาพสร้างความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ และ 
ผู้สอบบัญชีที่มีการใช้ซอฟแวร์ในการสอบบัญชีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากข้ึน (Peek, Fiske and Wilson, 2010; Duggan, 2016)  
 ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบเอกสารทางการบัญชี และรับรองข้อมูลตามความ
เป็นจริงไม่บิดเบือนข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ น าเสนอรายงานผู้สอบอย่างตรงไปตรงมาตามเอกสารที่ตรวจพบ โดย
ปกติผู้สอบบัญชีต้องท าการตรวจสอบรับรองข้อมูลทางการเงิน ปัจจุบันการตรวจสอบมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึนส่งผลให้รายงานที่เกิดข้ึนมีข้อผิดพลาดน้อย การปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้รวมเร็วและแม่นย า  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ นอกจากจะช่วยให้ประหยัดเวลารายงานได้อย่างมีคุณภาพ ยังช่วยเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้กับข้อมูลมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีจะช่วยในการวางแผน พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัย Bryer (2014) พบว่า การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งมีหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือและความจริงมากที่สุด จะช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าวจึงน าไปสู่สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
 
 
 

ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี  
- ความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น  
- ทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง 

-  ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล 

- ทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

ความน่าเชื่อถือ  
ทางการตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานทางการ
สอบบัญชีที่ดี 

H1 
H2 
H3  
H4 H5 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 H1: ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น มี
ผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 
 H2: ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ด้านทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง มีผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 
 H3: ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความสามารถในการตรวจสอบการ
ประมวลผลข้อมูล มีผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 
 H4: ศักยภาพการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล               
มีผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 
 H5: ความน่าเชื่อถือทางกาตรวจสอบ มีผลกระทบกับประสิทธิผลทางการสอบบัญชีที่ดี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Sample Selection and Data 
Collection Procedure) 
  งานวิจัยน้ีใช้ประชากร ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จ านวน 8,700 คน (สภาพ
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีรับบอนุญาตแห่งประเทศไทย สุ่มแบบชั้นภูมิ
โดยการเปิดตารางทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 383 คน (Taro Yamane, 1973) แต่อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม
อย่างน้อยร้อยละ 20 (Aaker, Kumer and Day, 2001) ดังน้ันจึงท าการส่งแบบสอบถามเป็น 5 เท่าของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 1,915 คน ให้กับผู้สอบบัญชี เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ ปฏิบัติงานสอบบัญชีและมีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีในการตรวจสอบ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม และมี
แบบสอบถามไม่ถึงผู้รับเน่ืองจากที่อยู่ไม่ชัดเจน จ านวน 240 ชุด มีจ านวนแบบสอบถามตอบกลับ (Response 
Rate) 432 ฉบับ ดังน้ันการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 25.79 ซึ่งอัตราการตอบกลับ (Response Rate) ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีกระบวนการติดตามอย่างเหมาะสม ข้ันต่ าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ถือว่าอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumer and Day, 2001) 
 
 2. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
  ในงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุม ถึงความมุ่งหมายและสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 4 มิติ จ านวน 20 ข้อ ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ 4 ข้อ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี จ านวน 5 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (Likert, 1967) น าแบบสอบถามเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ และ Try-out กับแบบสอบถาม 30 ชุด ของ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Tests) โดยใช้ค่า
สัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ค่ าที่ ไ ด้ควรมีค่ าเกิน 0.70  
(Cronbach, 1954) และ Factor loaning ควรมีค่าเกิน 0.4 (Hair et al., 2006) โดยการวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้ Item-total Correlation โดยค่าอ านาจจ าแนก (r)  ซึ่ง
คุณภาพเครื่องมือวัดมีความเหมาะสม โดยผลการทดสอบค่า Factor analysis ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.719-0.847
และค่า Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง 0.815-0.877 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม จ านวน 1,915 ชุด ตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ถึงกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในเดือน
แรกทุก 15 วัน จะมีการติดตามทวงถามโดยส่งแบบสอบถามใหม่อีกครั้ง และรอระยะเวลาอีก 2 เดือน ท าการ
ติดตามทวงถามโดยส่งไปรษณียบัตร เพ่ือเป็นการขอบคุณส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามแล้วและเป็นการติดตาม
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามกลับ จากน้ัน วันที่ 30 กันยายน 2561 ท าการสรุปยอดแบบถามมีจ านวนทั้งสิน  
632 ชุด มีแบบสอบถามที่ไปรษณีย์ท าการส่งคืนเน่ืองจากไม่ถึงผู้รับ ชื่อที่อยู่ไม่ชัดเจน จ านวน 240 ชุด  แบบสอบถาม 
ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 432 ชุด คิดเป็นร้อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม 25.79% รวมระยะเวลา
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจ านวน 4 เดือน หลังจากน้ัน น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ ส ารวจความ
ครบถ้วนของเน้ือความในแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
 4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์  
  การทดสอบคุณภาพข้อมูล test non-response bias เพ่ือทดสอบปัญหาความล าเอียงของผู้ตอบ
แบบสอบถามก่อนและหลังจากข้อมูล ระดับการศึกษา โดยแบ่งข้อมูลเป็นครึ่งแรกและครึ่งหลังตามค าแนวคิดของ 
(Armstrong and Overton, 1977)  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ หลังจากน้ันได้ท าการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของแบบสอบถามที่ตอบกลับ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis 
และ Multiple Regression Analysis)  
 
 5. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและสถิติทดสอบงานวิจัย   
  การหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค (Item - total 
Correlation) การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of Test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – 
Correlation Method) ของ Cronbach สถิติที่ใช้ในทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) โดยใช้ Variance Inflation 
Factor (VIFs) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) การทดสอบความสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
 

Items 
Factor 

Loadings 
Cronbach 

Alpha 
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี (BAE) 0.727-0.810 0.815 
ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ (ACR) 0.803-0.823 0.825 
ความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น (UNF) 0.719-0.812 0.831 
ทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง (INP) 0.743-0.847 0.877 
ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล (PRE) 0.794-0.830 0.869 
ทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (SAF) 0.745-0.827      0.848 
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ผลการวิจัย  
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบใน 4 มิติ ความน่าเชื่อถือ

ทางการตรวจสอบ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี  
 

Variables BAE ACR UNF INP PRE SAF 

Mean 4.25 4.27 4.08 4.05 4.16 4.19 
S.D. 0.53 0.53 0.55 0.55 0.54 0.51 
BAE 1      

ACR .621*** 1     

UNF .396*** .506*** 1    
INP .620*** .633*** .550*** 1   
PRE .595*** .666*** .526*** .681*** 1  
SEF .454*** .561*** .538*** .513*** .637*** 1 

มีระดับนัยส าคัญทางที่ระดับสถิติ ** p<0.05, *** p<0.01 

 ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่พบปัญหา multicollinearity มีค่า VIFs อยู่
ระหว่าง 1.660 – 2.385 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10 น่ันแสดงว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
จึงไม่ท าให้งานวิจัยน้ีเกิดปัญหาความสัมพันธ์ multicollinearity  (Neter, Wasserman and Kutner, 1985) 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือ
ทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี โดยอธิบายการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
การตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้ OLS ในการตรวจสอบสมมติฐาน (Aulakn, Masaaki, and Hildy, 2000) ซึ่ง
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equation 1:  ACR   = α1 + β1 UNF + β2 INP + β3  PRE + β4 SAF + ε1     

Equation 2:  BAE  = α1 + β1ACR + ε1 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบในแต่ละด้านที่มีต่อความน่าเชื่อถือ
ทางการตรวจสอบ  

 

Independent Variables 

Dependent Variablesa 
ความน่าเชื่อถือทางการ

ตรวจสอบ (ACR) 
Model 1 

H1a-H4a 

ความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น (UNF) 
 

0.097** 
(0.048) 

ทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง (INP) 
 

0.277*** 

(0.054) 
ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล (PRE) 

 
0.325*** 
(0.058) 

ทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (SAF) 0.160** 
(0.051) 

Adjusted R2 0.525 

Maximum VIF 1.781 

* p < 0.10,  ** p < 0.05,  *** p < 0.01, a Bata coefficients with standard errors in parenthesis 
 

 ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบผลกระทบของศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น ด้านทักษะใน
การน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ด้านความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล ด้านทักษะ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีผลกระทบเชิงบวกกับ ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบ ตามสมมติฐาน H1 : 
H4 จากการตรวจสอบพบว่า ความเข้าใจระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่น (β1 =0.097, p < 0.05) ด้านทักษะในการ
น าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง (β2 =0.277, p < 0.01) ความสามารถในการตรวจสอบการประมวลผล
ข้อมูล (β3 =0.325, p < 0.01) และด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (β4 =0.160, p < 0.05) มี
ผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชี ดังน้ันจึงสนับสนุนสมมติฐาน Hypotheses 1, 2, 3 และ4 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบผลกระทบระหว่างความน่าเชื่อถือการสอบบัญชี ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชีที่ดี 

  

Independent Variables 

Dependent 
Variablesa 

ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานทางการสอบ

บัญชีที่ดี (BAE) 
Model 2 

H5 
ด้านความน่าเชื่อถือการสอบบัญชี ACR  0.621*** 

(0.043) 

Adjusted R2 0.384 

Maximum VIF 1.00 

 
 ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบผลกระทบของความน่าเชื่อถือการสอบบัญชี มีผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดี (β3 =0 .384, p < 0.01) ดังน้ันจึงสนับสนุนสมมติฐาน  
Hypotheses 5 
 
อภิปรายผล 
 1. ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจระบบซอฟแวร์
และฟังก์ชั่น ด้านทักษะในการน าเข้าและการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ด้านความสามารถในการตรวจสอบการ
ประมวลผลข้อมูล ด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือทางการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากความเข้าใจในระบบซอฟแวร์และฟังก์ชั่นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนงานตรวจสอบ 
และก าหนดแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือน ามาซึ่งข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ข้อมูล 
รวมถึงการที่ผู้สอบบัญชีมีทักษะในการน าเข้าและบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลจะช่วยการตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นย าถูกต้อง และการที่ผู้สอบบัญชีมีความรู้
ทักษะและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การไม่เปิดเผยข้อมูลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าท าให้รายงานการ
สอบบัญชีมีคุณภาพการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลที่ดี ผลงานมีคุณภาพ สอดคล้องกับ Duggan (2016) พบว่า 
ผู้สอบบัญชีที่น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
งานวิจัย Peek, Fiske and Wilson (2010) พบว่า ผู้สอบบัญชีที่มีการใช้ซอฟแวร์ในการสอบบัญชีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
 2. ความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบ
บัญชีที่ดี เน่ืองจากความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ เริ่มจากการที่ผู้สอบบัญชีท าการการปฏิบัติงานบัญชีผู้สอบบัญชี
ต้องท าการตรวจสอบตามกระบวนการสอบบัญชี มีการวางแผนงานสอบบัญชี จัดท าแนวการสอบบัญชี ประเมิน
ความเสี่ยงและตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนออกรายงานการสอบบัญชีตามหลักฐานที่ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบย่ิงจะท าให้งานสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ เกิดความ
แม่นย าในการประมวลผลข้อมูล ท าให้งานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพดี สอดคล้องกับงานวิจัย Bryer (2014) พบว่า 
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การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมุ่งเน้นการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งมีหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และความจริงมากที่สุด
จะช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ (Bryer,2014) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยน้ีมีประโยชน์ในการเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฎิบัติงาน เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซึ่งการท าวิจัยในครั้งน้ีเน้น
เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยอาจน าผลการวิจัยไปท าการต่อยอดในการ
พัฒนางานวิจัยกับตัวแปรอื่นๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือกับผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ โดยอาจศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม การตรวจสอบเป็นตัวแปรแทรกที่กระตุ้นให้เกิดความน่าเชื่อถือที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์ 
และแบบไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

AN ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS OF ORGANIC AND NON-TOXIC 
 AGRICULTURAL CULTIVATION PRODUCTS IN UPPER NORTH EASTERN  

วนิชย์  ไชยแสง1 
Vanich Chaisaeng 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ผลผลิตการเกษตร  
เพ่ือศึกษาการลดต้นทุนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและการสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรแบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ แบ่งเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ จ านวน 62 คน เกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ 
จ านวน 46 คน และแปลงที่เป็นแบบผสมผสาน จ านวน 3 คน รวมทั้งหมดจ านวน 111 คน โดยการใช้แบบส ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการศึกษาดังน้ี 
 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า
ยังขาดความเข้าใจและทักษะของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในห่วงโซ่ ขาดการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง 
การจัดการแรงงานในภาคการเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเกษตร 
รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่ายการเกษตรในห่วงโซ่อุปทาน โดยกิจกรรมเริ่มต้นห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรที่
เพาะปลูกแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษให้ความส าคัญในการจัดพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกมากที่สุด คือค่าเฉลี่ย 
4.58 และ 4.39 ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมกลางน้ าเกษตรแบบฟาร์มอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษทั้งสอบแบบให้
ความส าคัญกับห่วงโซ่อุปทานมากท่ีสุดเหมือนกันคือ การคัดเกรดและตัดแต่งผลผลิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.78 
ตามล าดับ และกิจกรรมการสร้างคุณค่าเพ่ิมห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรแบบฟาร์มอินทรีย์ให้ความส าคัญต่อการมีระบบ
คุณภาพและมาตรฐานกับผลผลิตมากที่สุด คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มไม่ปลอดสารพิษ ให้ความส าคัญ
มากท่ีสุดกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 
 2. การพัฒนาและค้นหาจุดเด่นให้กับผลผลิตรวมถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชผลการเกษตร การ
จัดเก็บและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกระจายผลผลิต เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคที่มีต้นทุนต่ าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เกิดการส่งต่อต้ังแต่ปัจจัยวัตถุดิบ กิจกรรมการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน การ
สร้างความร่วมมือระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคผลผลิตการเกษตรได้ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ 
 
ค าส าคัญ 
 ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจสิติกส์ เกษตรแบบอินทรีย์ 
 

ABSTRACT 
 The research objectives to study activities related to supply chain and logistics, 
agricultural production. For cost reduction activities in the supply chain and study to increase 
efficiency and value added for agricultural cultivation products and organic agriculture in the 
upper northeastern region. The sample of this study is farmers who were grow crops 62 organic 
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products , 46 non-toxic products and 3 mixed, total of 111 farmers.  Data were collected by using 
structure surveys interviewing and analyzed by using content data. The findings revealed that 
 1. Farmers in the upper northeastern region by supply chain activities from upstream 
to lack of understanding Including the skills of managing the logistics management in the supply 
chain. Lack of planning for knowledge development in agriculture that is needed to manage labor 
in agriculture. Access to funding procurement of raw materials related to agricultural factors and 
lack of integration to create an agricultural network. By the activity to pick up the supply chain 
who were crops organic and non-toxic products giving the highest priority in the area of 
cultivation which were the average of 4.58 and 4.39 respectively. As for the activities in the 
middle of the agricultural, both types give the most importance to the supply chain as well as 
grading and cutting, yield, average value is 3.95 and 3.78 respectively. And activities to create 
value added to the supply chain by farmers in organic farms give importance to the quality and 
standard system with the highest productivity. Is an average of 3.19 which was different from 
non-toxic farms he most important aspect of the distribution and transportation center 
management is that the average value is 2.76. 
 2. Development guidelines by strengths and develop quality of agricultural products 
to storage and distribution to reach consumers for low cost and maximum efficiency. Forwarding 
from raw material factors cultivation until the harvest of quality products that standards. Creating 
cooperation between various activities in the supply chain to respond to consumers, agricultural 
products in a timely and reliable. 
 
Keywords 
 Supply Chain, Logistics Management, Organic agriculture products 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารและภาคการเกษตรเป็นอันดับต้นของโลก   
มีความส าคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะความมั่นคงในด้านอาหาร (Food Security) ขององค์กร 
Food and Agricultural Organization (2006) ซึ่งมี 4 มิติคือ ความพอเพียง (Food Availability) การเข้าถึง (Food 
Access) การใช้ประโยชน์ (Food Utilization) และเสถียรภาพ (Stability) ดังน้ันการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) และการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) รวมทั้งการศึกษากิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินงานของผลผลิตการเกษตรด้านอาหาร จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการ
บูรณาการ การวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดส่ง เริ่มจากผู้ขายปัจจัยการผลิตทุกระดับจนถึงผู้บริโภคทุกระดับ
เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของผลผลิตการเกษตร การด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การลดต้นทุน
กระบวนการเพาะปลูก ที่สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้
เกิดความย่ังยืนในการน ามาปรับใช้กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีบทบาท
เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานการเกษตร ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ที่บริโภคมากข้ึนจากสาเหตุที่มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างหรือมีสารพิษรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ในอาหารที่รับประทาน
ในแต่ละวัน น าไปสู่ผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ โรคไข้หวัด โรคเน้ือเน่า 
โรคมะเร็ง เป็นต้น ส่งผลให้สินค้าเกษตรประเภทเกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นที่ต้องการมากข้ึนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าหรือผลผลิตการเกษตรที่เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติ ปราศจาก
สารเคมีและตามวิถีของธรรมชาติ จากการที่ผู้บริโภคหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรแบบอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ
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มากข้ึน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่ต้องเข้าใจกระบวนการและกิจกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตสินค้า
เกษตรและผู้เกี่ยวข้องต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมปัจจัยแวดล้อมใน
กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน การเพาะปลูกเกิดประสิทธิภาพอย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง 
 การผลิตพืชผักปลอดสารพิษจ าแนกตามวิธีการเพาะปลูก ของส านักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบการเกษตรที่ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ กลุ่มที่สอง
เกษตรไร้สารพิษ การผลิตเหมือนกลุ่มแรก ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกและป้องกันแมลงรวมถึงโรคพืช แต่มีความผ่อนปรน
มากกว่า โดยไม่ค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่สาม กลุ่มการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยและอนามัย ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์หรือไม่สามารถผ่านการขอใบรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีความเข้มงวดสูง 
จึงหันมาขอมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชผักตามแนวทางมาตรฐาน GAP 
ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากรายจ่ายบางส่วน (Sumanansorn, 2011) และมีผลลดลงต่อการท าลาย
สุขภาพของเกษตรกร ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงผู้บริโภคปลายน้ า นอกจากน้ีผลการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผักปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย Thummasang (2013) ยังพบว่า
เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาด การสื่อสาร ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความรู้
เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ การสร้างความแตกต่างและจุดเด่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบอินทรีย์ 
รวมทั้งกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน ทั้งน้ีพบว่าข้อมูลการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและด้านโลจิสติกส์สินค้าการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักและผลไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีอยู่
น้อยมาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ต้องการศึกษาและผู้สนใจ การศึกษาวิจัยน้ีจึงได้น าแนวทางที่ภาครัฐเสนอแนวทาง 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาให้มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ถึง 
2.1 ล้านไร่ จากข้อมูลงบประมาณปี 2561 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ส ารวจและประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 3 ชนิด ภายใต้ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร (ALPI) เป็นเครื่องมือครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ ดังตัวอย่างของจังหวัด
อุดรธานีได้ส ารวจเก่ียวกับข้าวหอมมะลิโดยพบว่า สถาบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าสูงกว่า
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากการเป็นผู้รับภาระต้นทุนค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
รวมทั้งต้นทุนค่าบริหารจัดการขนส่ง โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้ระยะเวลาในการขนส่งผลผลิตเฉลี่ย  
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยมีความสูญเสียของผลผลิตต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถึงตลาดปลายทางไม่เกินร้อยละ 4 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) จากความส าคัญดังกล่าวการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
ของกระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการน าส่งผลผลิตการเกษตร ต้ังแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 
และจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายตลอดห่วงโซ่ ดังน้ันการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
การเกษตรที่เน้นการลดต้นทุนของห่วงโซ่  รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต
การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่
เป็นที่ต้องการของตลาด และน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์การเกษตร เพ่ือการบริโภคในประเทศและการ
พัฒนามาตรฐาน เพ่ือส่งออกต่างประเทศด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง การวิจัยจึงศึกษา
เชิงบูรณาการกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร ทั้งแบบอินทรี ย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือเปรียบเทียบให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการพัฒนา
ห่วงโซ่อุทานการในการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และการสร้าง
คุณค่าเพ่ิมจากการจัดการโลจิสติกส์ ต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทานและด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกรที่
ปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ (Organic) และแบบไม่ปลอดสารพิษ (Non-toxic) 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ที่ลดต้นทุนและสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกของเกษตรกร ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ ด้วยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
กับห่วงโซ่อุปทานผลผลิตพืชผักและผลไม้จากฟาร์มเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ (Organic) และไม่ปลอดสารพิษ (Non-
toxic) โดยลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมในฟาร์มเกษตรทั้ง 2 แบบ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบให้เข้าใจและทราบถึงข้ันตอนกระบวนการต่างๆ ห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอน
สุดท้ายของการให้ได้ผลผลิตการเกษตร และเป็นแนวทางส าหรับการลดต้นทุนในกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานและการ
จัดการขนส่งรวมถึงการพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี 
 1. ส ารวจกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติส์ของเกษตรกรที่ปลูกแบบอินทรีย์และ
แบบไม่ปลอดสารพิษ ด้วยการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บรวมรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้  ต้ังแต่
บริบทและสภาพแวดล้อมของเกษตรกร พ้ืนที่ใช้เพาะปลูก การด าเนินงานและกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
โดยจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 ประเภท ดังน้ี (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550)    
  1)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ปลูกพืชผักและผลไม้ 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงานผลทางเศรษฐกิจและสังคม ห่วงโซ่อุปทาน และผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลการเกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และศึกษาสภาพปัญหา จัดท าแบบส ารวจในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติสห์สินค้า
การเกษตรโดยเฉพาะประเภทพืชผักและผลไม้        
  2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ลงพ้ืนที่ฟาร์มของเกษตรกรที่ปลูกแบบอินทรีย์ จ านวน 62 แปลง 
และไม่ปลอดสารพิษ จ านวน 46 แปลง และแปลงที่เป็นแบบผสมผสาน จ านวน 3 แปลง รวมทั้งหมด จ านวน 111 แปลง 
ที่มีการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าพืชผักและผลไม้ ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าของสวนหรือผู้ดูแลในฟาร์มเกษตร ต้ังแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนที่หรือแปลงเพาะปลูก การใช้เมล็ดพันธ์ุ การจัดหาและจัดการระบบน้ า รูปแบบและวิธีการก าจัดศัตรูพืช
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต จนถึงการจัดเตรียมสินค้าและการจัดส่งของเกษตรกรเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค รวมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอของเกษตรกรในการลดทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้แบบส ารวจห่วงโซ่อุปทาน
และการจัดการโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบเลือกค าตอบ และ
แสดงระดับความส าคัญต่อประเด็นค าถามซึ่งมี 5 ระดับ คือ 5 มากที่สุด 4 น้อย 3 ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด 
 2. การศึกษาการลดต้นทุนและการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตร ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
การลงพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์และฟาร์มแบบไม่ปลอดสารพิษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดท าเป็นแนวทาง 
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ที่เกษตรกรเข้าใจการด าเนินงานในห่วงโซ่  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และพ้ืนที่อื่นๆ 
 3. การตรวจสอบข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลจาการสัมภาษณ์โดยพิสูจน์
ที่มาของข้อมูลเวลา บุคคล และสถานที่ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) เพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 
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ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.1 บริบทและสภาพแวดล้อมของเกษตรกรฟาร์มเกษตรอินทรีย์และไม่ปลอดสารพิษ 
  ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิและการการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยข้อมูลบริบทและสภาพแวดล้อมดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 บริบทและสภาพแวดล้อมเกษตรกร 
 

บริบทและสภาพแวดล้อมเกษตรกร   จ านวน    ร้อยละ 
เพศ      
 ชาย         57 คน    51.4 
 หญิง     54 คน    48.6 
อาชีพการเกษตรเป็น      
 อาชีพหลัก    63 คน    56.8 
 อาชีพรอง    48 คน    43.2 
สถานะภาพ    
 เป็นเจ้าของสวน         98 คน    88.3 
 รับจ้างท างาน     7 คน     6.3 
 อื่นๆ      6 คน     5.4 
ประเภทของผลิตภัณฑ์การเพาะปลูก   
 พืช     10 แปลง      9 
 ผัก     54 แปลง           48.6 
 ผลไม ้       6 แปลง      5.4 
 อื่นๆ                41 แปลง    36.9 
ลักษณะของผลผลิตที่ได้         
 อินทรีย์หรือปลอดสารพิษ    62 แปลง   55.9 
 ไม่ปลอดสารพิษ         46 แปลง   41.4 
 อืน่ๆ             3 แปลง      2.7  
ลักษณะการด าเนินงาน    
 รายย่อยไม่มีการรวมกลุ่ม         92 แปลง   82.9 
 มีการรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่าย      19 แปลง   17.1 
 อืน่ๆ    

  
  โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีอายุเฉลี่ย 50.04 ปี เกษตรอายุต่ าสุด 20 ปีและอายุสูงสุด 80 ปี มี
ประสบการณ์ในการเกษตรเฉลี่ย 10.73 ปี โดยผลผลิตที่ได้น าไปบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 2.5 น าไปจัดเก็บเพ่ือรอ
จ าหน่าย ร้อยละ 16.2 ท าตามค าสั่งซื้อ ร้อยละ 9 จ าหน่ายทั้ง 3 รูปแบบ ร้อยละ 64  และรูปแบบอื่นๆ ร้อยละ 17 
โดยมีแหล่งจ าหน่ายหรือตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น ไม่มีตลาดในการจ าหน่าย ร้อยละ 3.6 มีตลาดประกอบด้วย 
มีพ่อค้าคนกลางมารับไปจ าหน่ายต่อ ร้อยละ 16.2 น าไปจ าหน่ายที่ตลาดใกล้สวน ร้อยละ 10.8 มีตลาดกลางรองรับ 
ร้อยละ 2.7 มีห้างสรรพสินค้าหรือภาคเอกชนรับไปจ าหน่าย ร้อยละ 0.9 และอื่นๆ ร้อยละ 65.8 ผลศึกษาจาก
เกษตรกรผู้เพาะปลูกแบบอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นการท าเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งต่างจากเกษตรกรที่เพาะปลูกแบบ 
ไม่ปลอดสารพิษ ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตระยะสั้นเฉพาะผลผลิตพืชหลักที่ต้องการเท่าน้ัน 
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โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมและทรัพยากรการเกษตรจากธรรมชาติ ส่วนเกษตรแบบอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์ การ
รักษาระบบนิเวศการเกษตร ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของดินด้วยวิถีธรรมชาติด้วยการหมุนเวียน
ทรัพยากรภายในฟาร์ม การท าแหล่งน้ าจากใต้ดิน รวมทั้งการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ฟาร์ม เช่น ฟาร์มอินทรีย์มัลเบอร์รี 
ทับเกษตรฟาร์ม เกษตรกรเจ้าของฟาร์มมีประสบการณ์ด้านเกษตร 7 ปี อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ขุดเจาะน้ า
จากธรรมชาติมาใช้ รวมถึงการปลูกกล้วยและขุดคลองท าแนวกันชนหรือ Bumper Zone รอบๆ แปลงผักเพ่ือดัก
สารเคมีเข้าสู่ฟาร์ม ดังภาพที่ 1 
 

ภาพที ่1  การปรับสภาพแวดล้อมฟาร์มเพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติจากทรัพยากรในฟาร์ม 
 
  การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการบริโภค ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกัน โดยอาศัย
กลไกและกระบวนการทางธรรมชาติในการเพาะปลูก อาทิ ฟาร์มสุขประเสริฐ ต าบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรกรเริ่มท าการเกษตรต้ังแต่ พ.ศ. 2532 เป็นระยะเวลา 30 ปี ใช้มูลวัว มูลไก่จากฟาร์มตนเอง ท าปุ๋ยคอกเพ่ือ
น ามาใช้ในการเพาะปลูก   
 

   
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  คอกวัวที่ใช้เลี้ยงวัวและน ามูลที่ได้จากวัวมาเป็นปุ๋ยภาพในสวนฟาร์มสุขประเสริฐ 

 
  พบว่าเกษตรฟาร์มอินทรีย์ค านึงถึงผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
เกษตรกรปลูกแบบอินทรีย์ใช้หลักการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหาร  และมีความสอดคล้องกับนิเวศของแต่ละ
ท้องถ่ิน รวมถึงการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในท้องถ่ินยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการขนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นระยะทางไกลๆ ด้วยการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือบ ารุงดิน
และพืชผัก หรือสูตรการก าจัดแมลงด้วยวิถีของธรรมชาติ ด้วยการพ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขบวนการทางสังคมตามธรรมชาติ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพาะปลูกบวบงู โดยใช้น้ าหมักชีวิภาพสูตรพระราชทานเพ่ือปรับปรุงดิน และท ากับดัก
แมลงวันทองด้วยวิธีทางธรรมชาติ 
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ภาพที ่3  การปรับปรงุดินและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ 
 
  ส่วนเกษตรกรที่เพาะปลูกแบบไม่ปลอดสารพิษ จะสูญเสียการเข้าถึงและการควบคุมปัจจัยการผลิต
และกระบวนการผลิตในเกือบทุกข้ันตอน ต้ังแต่การจัดหาเมล็ดพันธ์ุมาเพาะปลูก การจัดซื้อปุ๋ยเคมี การซื้อยาก าจัด
แมลงที่ท ามาจากสารสังเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพิงองค์กรภาครัฐและธุรกิจเอกชนในการจัดหา
ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเกือบทุกด้าน จนเกษตรกรเองแทบไม่ต่างไปจากแรงงานรับจ้างในฟาร์มที่
ท างานในที่ดินของตนเอง เช่น ฟาร์มเกษตรกรต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ปลูกหมาก 
สก๊อตหรือแตงกวาญ่ีปุ่น สามารถท าอาหารและส่งเมล็ดพันธ์ุจ าหน่ายในอาเซียน ซึ่งมีบริษัทมาจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุให้
และรับซื้อผลผลิตเมล็ดแห้งกลับไปจ าหน่ายต่อยังต่างประเทศ 
 
   
   
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 การใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดแมลงในฟาร์มหมากสก๊อต 
 

ตารางที่ 2 ข้อแตกต่างบริบทและสภาพแวดล้อมของเกษตรกรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ 
 

 เกษตรแบบอินทรีย์     เกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ 
 - แนวคิดเกษตรแบบองค์รวม      - แนวคิดเกษตรแบบแยกส่วน 
 - การผสมผสานให้เกิดความหลากหลายเพ่ือบริโภค   - การเกษตรแบบเชิงเด่ียวเพ่ือจ าหน่าย 
 - การใช้พืชพันธ์ุที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม     - การใช้เมล็ดพันธ์ุตามความต้องการตลาด   
   และให้ผลผลิตสูง                                                              แต่ละท้องถ่ิน        
  
  จากการศึกษาบริบทของการให้ได้ผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จะต้องหาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืช
หมุนเวียนต่างชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ท้ังน้ีการท าเกษตรที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า “เกษตรผสมผสาน” เป็น
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างให้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นการลดความเสี่ยงภัยจากปัญหาโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด ทั้งน้ีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะท าลายศัตรูธรรมชาติในสัดส่วนที่มากกว่า ศัตรูพืช ท าให้ศัตรูพืช
กลับยิ่งระบาดรุนแรงมากข้ึน 
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 1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดผลผลิตการเกษตร 
  ผลศึกษาได้เปรียบเทียบกิจกรรมการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทานส่วนของต้นน้ ากลางน้ าต้ังแต่การ
จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูก การเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ การบ ารุงและปรับปรุงดิน การจัดหาแหล่งน้ า ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลผลิตของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง
ของการให้ความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร ต้ังแต่การเริ่มต้นเพาะปลูก จนถึงคุณภาพของผลผลิตได้ผลดัง
ตาราง 3 
 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความส าคัญของกิจกรรมเริ่มต้นในห่วงโซ่อุปทาน 
 

   กิจกรรม         ค่าเฉลี่ยความส าคญั  
       อินทรีย์  ไม่ปลอดสารพิษ 
การจัดพ้ืนที่ปลูกหรือแปลงเพาะปลูก    4.58   4.39 
การพัฒนาผลผลิตและใช้เมล็ดพันธ์ุ    4.32   3.48 
การบ ารุงรักษาดูแลและปรับปรงุดิน    3.85   3.74 
การจัดหาแหล่งน้ าและระบบจัดการน้ า    4.39   4.04 
รูปแบบและการจัดการศัตรูพืช    4.02   3.59 
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร    4.03   3.80 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน    3.65   2.98 
 
  จากตาราง 3 เกษตรกรที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ ให้ความส าคัญในการจัด
พ้ืนที่แปลงเพาะปลูกมากที่สุด คือค่าเฉลี่ย 4.58 และ 4.39 ตามล าดับ โดยแบบอินทรีย์จะให้ความส าคัญมากกว่า
แบบไม่ปลอดสารพิษ ส่วนค่าเฉลี่ยความส าคัญที่น้อยที่สุดของทั้งสองแบบเหมือนกันทั้งแบบอินทรีย์และแบบ 
ไม่ปลอดสารพิษ คือกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ 2.98 ตามล าดับ ทั้งน้ี
เกษตรกรแบบอินทรีย์จะลดต้นทุนและพัฒนาผลผลิตการเกษตร โดยปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี 
จากผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก 
(positive management) และการจัดการเชิงบวกน้ีเองที่ท าให้เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างส าคัญจากการเกษตรที่
ไม่ปลอดสารเคมี เน่ืองจากเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการท าฟาร์มเชิงสร้างสรรค์เพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตร เกษตรกรที่หันมาท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ
และการบริหารจัดการฟาร์มของตนเพ่ิมข้ึนด้วย ผลที่ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ต้ังอยู่บน
กระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต ศึกษา วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปบทเรียน
เก่ียวกับการท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ เช่น ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมิ
นิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจ-สังคมที่แตกต่างจากพ้ืนที่อื่น เพ่ือคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรี ย์ที่เฉพาะและ
เหมาะสมกับฟาร์มของตัวเองอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น เกษตรกรบ้านกุดลิงง้อ มีการรวมกลุ่มปลูกผักเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ โดยการรวบรวมผักและผลไม้ปลอดสารพิษจ าหน่ายในชุมชน เกษตรกรในกลุ่ม
บางรายมีประสบการณ์ในการปลูกผัก 42 ปี โดยใช้สารเคมี 29 ปี เลิกปลูกโดยใช้สารเคมีมา 13 ปี เริ่มต้นในปี 2549 
และปี 2555 ได้ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ส าหรับพืชผักที่มีข้ันตอนการ
ปลูกที่ปลอดภัย โดยพิจารณาต้ังแต่พ้ืนที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค 
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ภาพที ่5 การรวมกลุ่มเกษตรกรผักปลอดสารพิษโดยการจัดการคุณภาพผลผลิต 
 
  การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกแบบอินทรีย์เพ่ือให้เกิดคุณภาพจึงต้องได้
ใบรับรองของชนิดผัก และใบรับรองของเกษตรกร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เรียกว่า 
GAP ก าหนดเป็นมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ไทยระดับฟาร์มหรือแปลงปลูก การตรวจระบบ GAP จากกรมวิชาการ
เกษตรโดยมีการก าหนดหลักปฏิบัติต้ังแต่แหล่งน้ าต้องมาจากแหล่งสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีสารปนเปื้อนในดินที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลผลิตในวัตถุอันตรายในการผลิตตามข้อบังคับของกรมวิชาการเกษตร การเก็บรักษาและ
ขนย้ายต้องมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน มีการบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายและป้องกันศัตรูพืช ปลอดศัตรูพืช หลัง
เก็บเกี่ยวมีการคัดแยกคุณภาพของผลผลิตออกอย่างชัดเจน เครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดและปลอด
สารปนเปื้อน รวมทั้งการพัฒนาตราสินค้าหรือโลโก้ของกลุ่มเกษตร จึงจะสามารถจ าหน่ายให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
Top Supermarket รวมทั้งตลาดรับซื้อในจังหวัดร้าน SohGood ตลาดโพศรี จังหวัดอุดรธานี เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักปลอดภัยต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่6 การพัฒนาตราสินค้าและคุณภาพเพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมและตลาดผู้บริโภคยอมรับ 
 
  ส่วนการเกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษจะเน้นที่ผลผลิตโดยมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตที่สูง โดยใช้สารเคมีเข้า
มาช่วยในการเร่งผลผลิต รวมถึงการก าจัดศัตรูพืช ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่นิยมใช้กับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่
ผลเสียน้ันก็ย่อมมีตามมาเช่นกัน ทั้งเรื่องของสุขภาพของเกษตรกร คุณภาพของดินที่ย่อมลดลงเมื่อใช้สารเคมี และ
ยังส่งผลกระทบไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ จะเน้นผลผลิตเป็นหลัก อาทิ ปลูกผักประเภท
กะเพรา หอม โหระพา พริก เกษตรกร ต าบลหนองไฮ หรือเกษตรกรปลูกดอกเบญจมาศ บ้านห้วยส าราญ ต าบล
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หนองไฮ จังหวัดอุดรธานี เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวฟาร์มเกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ จะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปจ าหน่าย
ตลาดผักในตัวจังหวัด หรือตลาดในหมู่บ้านใกล้กับฟาร์มปลูก   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่7 การจัดเก็บผลิตฟาร์มไม่ปลอดสารพิษและพ่อคา้คนกลางรับซื้อที่ฟาร์มเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ 
  
ตารางที่ 4 การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและการลดต้นทุนการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ 
 

  เกษตรแบบอินทรีย์     เกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ 
- เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีในท้องถ่ิน      - การเพ่ิมผลผลิตจากปัจจัยภายนอก 
- การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ      - การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร ์
- การใช้แรงงานคน สัตว์ เครื่องทุ่นแรงขนาดเล็ก               - ใช้เครื่องทุ่นแรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
- การพัฒนาผลผลิตตามวิธีธรรมชาติ    - พัฒนาผลผลิตตามต้องการทางเศรษฐกิจ 
- เน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ า     - การผลิตที่ใช้เวลาน้อยต้นทุนสูง 
- ให้ความส าคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ   - เน้นการผลิตที่จ านวนมากกว่าคุณภาพ 
 
  จากตารางแสดงให้เห็นถึงเกษตรกรแบบไม่ปลอดสารพิษ มีต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงกว่าเพราะต้อง
พ่ึงพิงปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับ 
ส่วนต้นทุนทางอ้อมคือ ปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเกิดข้ึนในอนาคต ส่งผลให้มีต้นทุนต่อไร่
สูงข้ึนและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ผลผลิตเท่าเดิม โดยใช้ระยะเวลาไม่มากและเน้นปริมาณผลิตมากกว่าการ
ควบคุมคุณภาพ ส่วนเกษตรกรแบบอินทรีย์นอกจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหารการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและ
ให้เกิดต้นทุนต่ าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ เพ่ือให้ผลผลิตจากการเพาะปลูกที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมี ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ด้วยการปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ การหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่
ส าคัญ คือ การใช้ปุ๋ยหมัก การคลุมดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือน ามาเป็นปุ๋ยในการลดต้นทุน และการคิดค้นการก าจัดแมลงหรือศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ 
 
 1.3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการจัดการขนส่ง 
  ผลการศึกษากิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานส่วนกลางน้ า ต้ังแต่การจัดเตรียมผลผลิตการเกษตร การคัดเกรด 
การเก็บเกี่ยวและรวบรวม การคัดเลือกตรวจนับ ไปจนถึงการรอเตรียมการขนส่งผลผลิตเกษตรที่ได้เพ่ือน าเข้าสู่
ตลาดและผู้บริโภคปลายน้ าของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษได้ผลดังตาราง 4  
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความส าคัญของกิจกรรมกลางน้ าในห่วงโซ่อุปทาน 
 

   กิจกรรม         ค่าเฉลี่ยความส าคญั  
       อินทรีย์  ไม่ปลอดสารพิษ 
การคัดเกรดและตัดแต่งผลผลิต    3.95   3.78 
การจัดเก็บผลผลิตในโกดังหรือห้องเย็น    2.26   2.15 
การรวบรวมผลิตมาจากฟาร์มอื่นๆ      1.16   1.20 
การคัดเลือกและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์    3.26   2.50 
การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า    3.77   3.33 
จัดเตรียมสินค้าเพ่ือรอการขนส่ง    3.48   3.50 
ระบบการขนส่งสินค้าข้ึนรถ     3.53   3.26 
 
  จากตารางเกษตรแบบฟาร์มอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ ท้ังสองแบบให้ความส าคัญกับกิจกรรม
กลางน้ าในห่วงโซ่อุปทานมากท่ีสุด และน้อยที่เหมือนกันคือการให้ความส าคัญมากที่สุดในกิจกรรมการคัดเกรดและ
ตัดแต่งผลผลิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.78 ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือการรวบรวม
ผลผลิตจากฟาร์มอื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.16 และ 1.20 ตามล าดับ ซึ่งการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้ผลผลิตโดยเฉพาะ
เกษตรอินทรีย์ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่าสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ และอ านวยความสะดวก
และพัฒนาโครงการพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการตระหนักรับรู้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการท า
อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และส่งเสริมเกษตรกรให้ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับการผลิต 
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทัง้ปลูกฝังสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ
ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ข้ันตอนกลางน้ า อาทิ ฟาร์มเกษตร
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีครูช านาญการพิเศษใช้ทุนส่วนตัวและการสนับสนุนจากโรงเรียนใช้
พ้ืนที่ภายในโรงเรียนท าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์โดยใช้เมล็ดพันธ์ุผักจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การใช้ปุ๋ยคอกจาก 
มูลสัตว์และปุ๋ยคอกจากเศษใบไม้มาใช้ในการเพาะปลูก น ามาบูรณาการเรียนการสอนในวิชาคหกรรม และน า
ผลผลิตที่ได้มาให้กับนักเรียนในโรงเรียนและบางส่วนจ าหน่ายให้กับบุคคลกรในโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 
 

ภาพที ่8 การบูรณาการกจิกรรมในข้ันตอนกลางน้ าให้กับเยาวชนได้รับรู้การเพาะปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ 
 

  ผลศึกษาจากฟาร์มแบบไม่ปลอดสารพิษจะไม่มีการแปรรูปผลิต ส่วนฟาร์มแบบอินทรีย์มีการน า
ผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมด้วยกระบวนการแปรรูปที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปร
สภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ การผลิต
ของสินค้าเกษตรนอกฤดูกาลให้มีต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตนอกฤดูกาล รวมทั้งบางฟาร์มได้มี
การขยายช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือจ าหน่ายในตลาดท้องถ่ิน 
หรือในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ รวมทั้งตลาดที่มีหน่วยงานสนับสนุน เช่น โรงพยาบาลอุดรธานี หรือตลาด
ร่มเขียวของหน่ายงานราชการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งร้านเอกชน เช่น ร้านดอยค า ร้านวีทีแหนมเนือง หรือภายใน
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โรงแรงเจริญโฮเต็ลในตัวจังหวัดอุดรธานี อาทิ ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ปลอดภัยไร้สารพิษ ชุมชนหมากแข้ง จังหวัด
อุดรธานี ได้รวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไฮโปรนิกส์โดยใช้เมล็ดเพาะในฟองน้ าแล้วน าต้นกล้าไปปลูกในแปลงที่เตรียม
ไว้ด้วยแรงงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือน าผลผลิตไปบริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อของตลาดในพ้ืนที่ตัวจังหวัดอุดรธานี 
   

 
ภาพที ่9 การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค 

 
  ส่วนการเพาะปลูกเกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษส่วนใหญจ่ะไม่แปรรูปผลผลิต โดยจะมีพ่อค้าคนกลาง
มารับที่สวนหรือฟาร์มเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อยังตลาดผักที่จ าหน่ายส่งในจังหวัด หรือในตลาดท้องถ่ินชุมชนใกล้เคียง
ท าให้ขาดการพัฒนาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตร จะเป็นการเก็บผลผลิตเกษตรที่ได้จ าหน่าย
ต่อให้กับพ่อค้าคนกลางหรือด าเนินการเองเพ่ือส่งไปยังตลาดกลางรับซื้อหรือบริโภคโดยตรง ผลการศึกษาการเพ่ิม
มูลค่าและการจัดส่งผลผลิตการเกษตรทั้งแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษได้ผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการจัดการขนส่งเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ 
 

 เกษตรแบบอินทรีย์         เกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่ได้     - น าผลิตทีได้ออกจ าหน่ายมากกว่าการแปรรูป 
- การจัดการขนส่งเป็นไปตามกิจกรรมในห่วงโซ ่  - พ่อค้าคนกลางมารับผลผลิตจากกลางน้ า 
- น าปัจจัยที่มีอยู่มาเพ่ิมมูลค่าและแปรรูป  - ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  

  จากตารางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตรโดยขยายช่องทางการตลาดรองรับที่ได้
มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เช่น ตลาดในท้องถ่ิน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้อง การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการด้านโลจิสติกส์เกษตร  
ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตอย่างเพียงพอ 
ให้สามารถสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างตลาดท้องถ่ิน ตลาดกลางสินค้าเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
และตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้มีขีดความสามารถในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง 
 
 1.4 การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเครือข่ายโซ่อุปทาน 
  ผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมการสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานฟาร์มเกษตรอินทรีย์และ  
ไม่ปลอดสารพิษต้ังแต่การแปรรูปผลผลิต การมีระบบคุณภาพมาตรฐาน การกระจายผลผลิตการเกษตรไปจนถึงการ
เชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานได้ผลดังตาราง 7 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความส าคัญการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับห่วงโซ่อุปทาน 
 
 

   กิจกรรม         ค่าเฉลี่ยความส าคญั  
       อินทรีย์  ไม่ปลอดสารพิษ 
พัฒนาเพ่ือการแปรรูปผลผลิตการเกษตร   3.00   1.61 
มีระบบคุณภาพและมาตรฐานกับผลผลิต   3.19   2.61 
การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและขนส่ง    2.84   2.76 
การมีฐานระบบข้อมูลเชื่อมโยงโลจิสติกส์   1.79   1.57 
มีระบบเครือข่ายผู้เก่ียวข้องห่วงโซ่อุปทาน   2.53   2.17 
 

  จากตาราง 7 เกษตรกรแบบฟาร์มอินทรีย์ให้ความส าคัญต่อการมีระบบคุณภาพและมาตรฐานกับ
ผลผลิตมากที่สุด คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มไม่ปลอดสารพิษ ให้ความส าคัญมากที่สุดกับการ
จัดการศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับโซ่อุปทานที่น้อย
ที่สุดทั้งสองแบบเหมือนกันคือ กิจกรรมการมีฐานระบบข้อมูลเชื่อมโยงโลจิสติกส์ โดยฟาร์มแบบอินทรีย์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.79 และฟาร์มแบบไม่ปลอดสารพิษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.57 ฟาร์มเกษตรที่ไม่ปลอดสารพิษจะเน้นความ
รวดเร็วและสิ้นสุดกิจกรรมที่กลางน้ า โดยการมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนหรือฟาร์มทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อไม่ใส่ใจ
คุณภาพ แต่เน้นที่ความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือส่งไปยังตลาดรับซื้อปลายน้ า ไม่สนใจกิจกรรมห่วงโซ่อุทานและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยมีพ่อค้าคนกลางมาตัดตอนวงจรห่วงโซ่อุปทาน เน้นผลผลิตและผลตอบแทนโดย 
ไม่ค านึงถึงการพัฒนาหรือแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะตามมาใน
อนาคตและต้นทุนด้านสุขภาพของเกษตรกร ผลการศึกษาท้ังสองรูปแบบได้ผลการศึกษาดังตาราง 8 
 

ตารางที่ 8 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเครือข่ายโซ่อุปทานเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษ 
 

 เกษตรแบบอินทรีย์     เกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ 
- องค์ประกอบห่วงโซ่ครอบคลุมต้นน้ าถึงปลายน้ า  - ห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่เป็นกลางน้ า 
- การด าเนินงานและกิจกรรมต้องใชร้ะยะเวลา   - กิจกรรมในห่วงโซ่เน้นความเร็วและสะดวก 
- มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลายหลาย  - มีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ด าเนินการจากกลางน้ า 
- สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม   - การท าลายสภาพแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน 
-การสร้างมลูค่าเพ่ิมเน้นความย่ังยืนระยะยาว  - เน้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัด 
 
  จากตารางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั้งสองแบบยังขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเพาะปลูกของเกษตรกร ต้ังแต่การบริหารจัดการเพาะปลูกแบบหมุนเวียนเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง หรือกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองคุณภาพ GAP เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการสร้างมูลค่าเพ่ิมตอนห่วงโซ่ ต้ังแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบเมล็ดพันธ์ุพืชการเตรียมดิน น้ า ปุ๋ย การก าจัด
แมลงศัตรูพืช เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคและร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามธรรมชาติปลอดภัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างอ านาจต่อรองในการก าหนดราคาผลผลิตให้
เป็นไปอย่างยุติธรรมและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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 ส่วนที่ 2 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอด
สารสารพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือให้ทราบถึงความสูญเปล่าที่
เกิดข้ึนในกิจกรรมห่วงโซ่ที่ก่อให้เกิดการลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูกทั้งสองแบบ ต้ังแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ าด้วยกระบวนการแบบบูรณาการ การวางแผน การจัดหา การเพาะปลูก การจัดส่ง การหมุนเวียนผลผลิต 
เพ่ือลดต้นทุนรวมให้ลดลงและสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการน า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน การบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างย่ังยืน 
 

ลักษณะห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
   ต้นน  า       กลางน  า            ปลายน  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

- เกษตรกรเป็นรายย่อยขนาดเล็ก 
- การค้าส่วนใหญ่เป็นเงินสด 
- ใช้เงินทุนตัวเองหรือกู้นอกระบบ 
- ซื้อปัจจัยการผลิตจากผู้ขาย 
- พ่ึงพาเทคโนโลยีและการวิจัยจาก
หน่วยงานของรัฐ 
- การแข่งขันสูงเกษตรกรขาด
อ านาจในการต่อรองกับพ่อค้า 
- การจัดการแบบด้ังเดิมที่ไม่ใช้ 
เทคโนโลยี      

- เพาะปลูกแบบที่เดิมที่คุ้นเคย 
- เน้นความรวดเร็วและความ
ต้องการเชิงปริมาณ    
- ไม่เน้นคุณภาพผลผลิต 
- ไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
- พ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่ฟาร์ม 
 เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อสู่ตลาด 
- ขาดการพัฒนาและแปรรูปผลผลิต 
-ราคาผลผลิตพ่อค้าคนกลางเป็น  
 ผู้ก าหนดที่หน้าฟาร์ม     

- ตลาดที่รับซื้อไม่มาก 
- ผลผลิตไม่หลากหลาย 
- การเข้าถึงผลผลิตของผู้บริโภค
ยาก 
- ข้อมูลสารสนเทศผลผลิตน้อย 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้ซื้อกับเกษตรกรมีไม่มาก 
- การจัดส่งรูปแบบเดิมไม่มี
ข้อมูลเครือข่ายโลจิสติกส ์
 

- รวมกลุ่มเกษตรกรและสร้างเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ 
- มีสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อ 
- ผลิตหรือคิดค้นปัจจัยการผลิตเอง 
- พัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้น
งานวิจัยเองที่สอดคล้องความ
ต้องการ 
- มีระบบการจัดการสมัยใหม ่
- การน าปัจจัยที่มีอยู่มาใช้ลด
ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ 
 

- เพาะปลูกแบบบูรณาการและ
หลากหลายรูปแบบวิธีปลูก 
- เน้นคุณภาพในผลผลิต 
- ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
- มีตลาดค้าส่งและปลีกรองรับ 
- เกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคา 
- ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศช่วย
การเพาะปลูกและการแปรรูป 
-การลดต้นทุนผลิตจากวัตถุดิบที่มี
อยู่ในฟาร์ม 
 

- มีตลาดแบบออนไลน์ 
- ผลผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
- มีแหล่งข้อมูลเข้าถึงได้หลาย
ช่องทาง 
- มีการพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจภุัณฑ์เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
- มีเครือข่ายเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานและการขนส่งในการลด
ต้นทุน 
 

แบบเดิม 

แบบใหม่ 
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กลางน  า ปลายน  า 

การพัฒนาของหว่งโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 ต้นน  า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การพัฒนาผลผลิตเชิงอุตสาหกรรมผลผลิตการเกษตร  โดยเฉพาะเกษตรแบบอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทั้งด้านการตลาด ผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่ายปัจจัย
การผลิต เกษตรกร หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชน การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารและเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานการเกษตรได้มากข้ึน การค้นหาจุดเด่นผลผลิต การ
พัฒนาคุณภาพพืชผลการเกษตรไปจนถึงการจัดเก็บ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกระจายเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
ทั่วถึง มีต้นทุนต่ าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้เกิดการส่งต่อต้ังแต่วัตถุดิบ ผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายจากการประงานงานกิจกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคผลผลิตจาก
การเกษตรคนสุดท้ายได้ทันเวลาและเชื่อถือได้ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับห่วงโซ่อุปทานที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ จัดส่งผลผลิตได้ทันก าหนด โดยเฉพาะผลผลิตการเกษตรที่มี
ระยะเวลาไม่มาก ที่ต้องด าเนินการจัดส่งผลผลิตการเกษตรที่มีช่วงอายุผลผลิตไม่ยาวให้ทันเวลา 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติส์ของเกษตรกรที่ปลูกแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอด
สารพิษเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ เกษตรกรขาดความเข้าใจ รวมถึงทักษะของการ

    ปัจจัยการผลิต 
 
   - มีผู้จ าหน่าย
หรือผู้สง่มอบ 
 
  -ด าเนินการเอง
โดยเกษตรกรหรือ
กลุ่มฯ /สหกรณ ์

ฟาร์มของ
เกษตรกร 
 
-การจัดเตรียมการ
เพาะปลูก 
-กระบวนการ
เพาะปลูก 
-การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

การรวบรวมผลผลิต 
 
-การจัดเตรียมและคัด
เกรดผลผลิต 
-การตรวจนับและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

-การจัดเก็บเพ่ือรอ
จ าหน่าย 

 

การจัดจ าหน่าย 
          
-พ่อค้าคนกลาง 

-หน่วยงานรับซื้อ 
 
- ด าเนินการเอง 
โดยเกษตรกรหรือ
กลุ่มฯ/สหกรณ ์

แหล่งตลาด 
 
-ตลาดค่าส่ง 
 
-ตลาดค้าปลีก 
 
-ห้างสรรพสินค้า 

ผู้ซื อ 
 
-ลูกค้าท่ัวไป 
-ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

 -ใช้เทคโนโลยี
สารเทศช่วย
ด าเนินการ 

เพ่ิมช่องทาง
การตลาดด้วย
เทคโนโลยี 

-น าส่วนเหลือจาก
ผลผลิตไปแปรรปูเพ่ือ
ลดต้นทุน 
-น าผลผลิตแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่า 
-การพัฒนาและสร้าง
ตราสินค้าเกษตร 
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บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพต้ังแต่ต้นน้ า ด้านการวางแผนพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง การจัดการแรงงานในภาคการเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาวัตถุดิบที่
เก่ียวข้องกับปัจจัยการเกษตร ทั้งยังขาดการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเรื่องดิน น้ า การก าจัดศัตรูพืช
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเกษตรต้ังแต่การวางแผนการเพาะปลูกดินน้ าสภาพอากาศ การเก็บเกี่ยว การดูแลผลผลิต การหาตลาดที่
ใกล้เคียงจากอายุของผลผลิตและการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจด้านราคาและกลไกของตลาดเพ่ือ
ลดและป้องกันสินค้าเกษตรตกต่ าจากการล้นตลาด ท าให้ ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนและท าลาย
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรแบบไม่ปลอดสารพิษ อีกทั้งยังขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานการเกษตร บางพ้ืนที่ยังมีความรู้และความ
เข้าใจที่ผิดเก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรไม่ปลอดสารพิษ รวมไปถึงการรวบรวมและการกระจายผลผลิต
การฟาร์มเพ่ือไปสู่ตลาดและลูกค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและการบริหารจัดการขนส่งที่ดี โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรกลุ่มอินทรีย์ที่เป็นความต้องการของตลาด ส่วนการศึกษาการลดต้นทุนและการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรและการสร้างเครือข่ายผลผลิตหรือสินค้าการเกษตรอย่างเป็น
รูปธรรม แต่ก็มีบางพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านนาดี จังหวัด
อุดรธานี ทั้งน้ียังหลายพ้ืนที่ขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ต้องการตลาดถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากต้นน้ าที่มีการแบ่งปันองค์ความรู้ต้ังแต่การจัดการดินน้ าปุ๋ยเครื่องมือ
การเกษตรที่มีความเข้าใจและถูกต้อง ไปจนถึงการบริหารจัดการผลผลิตเกษตร การเก็บรักษา การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตรจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างมาก เช่น
ฟาร์มอินทรีย์มัลเบอรี่ ทับเกษตรฟาร์ม จังหวัดหนองคาย สอดคล้องกับ Khamanarong (2000) เสนอให้เน้นการ
วางแผนการผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
การเกษตรให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ดังเช่นฟาร์มผักไฮโปรนิกส์ปลอดภัยไร้สารพิษจังหวัดอุดรธานี ทั้งน้ี
เกษตรกรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเข้าความ
ต้องการของผู้บริโภคยุค 4.0 ที่มีการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกแห่ง  ถือเป็นสิ่งส าคัญที่เกษตรกร 
ยุคใหม่ต้องจัดท าและด าเนินการให้ทันกับความต้องการยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Thummasang (2013) ที่สามารถกระจายผลผลิตการเกษตรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกระดับ ท าให้ลด
ต้นทุนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรได้มากข้ึน เทียน เลรามัญ (2558) ได้เสนอแนวทางการบริหารการผลิตกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนควรให้ความส าคัญ 3 ด้าน คือ ปัจจัยน าเข้า (input) โดยเฉพาะมีเมล็ดพันธ์ุที่ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการ จ านวนและปริมาณการเพาะปลูกให้เพียงพอ กระบวนการ (process) คือ การเพาะปลูกที่เหมาะสม มีการ
ก าจัดศัตรูพืชตามชนิดของพันธ์ุพืช และผลผลิต (output) ที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ปลอดจากสารเคมี ผลผลิตมี
ความสดสะอาดได้มาตรฐาน มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตการเกษตร (GAP) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ท า
ให้เกิดมลพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ส่วนของการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในหลายพ้ืนที่ยังขาดการพัฒนาและต่อยอดผลผลิตการเกษตรให้เป็นสินค้าที่ต่อเน่ืองและเพ่ิม
คุณค่า ทั้งน้ีในภาพรวมการพัฒนาห่วงโซ่ของสินค้าการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือให้เกิดการลด
ต้นทุนผลผลิตและสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตสินค้าเกษตร จึงควรมีการเพ่ิมความรู้และทักษะด้านการบริหาร
จัดการ ควบคู่ไปกับการน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ต่อการน ามาใช้ประโยชน์
ต้ังแต่การเริ่มเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต ไปจนถึงการกระจายสินค้าเกษตรไปยัง
ลูกค้าปลายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความต้องการของผู้บริโภคเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงควรมีหน่วยงานหรือสถาบันหลักมา
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวที่มีผลการการด าเนินงานและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ต้ังแต่ต้นน้ า
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คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลางน้ า คือ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ พ่อค้าคนกลางที่รับ
ซื้อผลผลิต ไปจนถึงปลายน้ าคือหน่วยงาน องค์กร ลูกค้าหรือผู้บริโภคสินค้าเกษตรคนสุดท้ายได้เข้าใจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พีรภาว์ ทวีสุข (2558) และ วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร 
(2558) กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเกษตรโดยการให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่วนผสมการตลาดที่ควบคู่
ไปกับกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ในห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสินค้า
เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีสถาบันหลักที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาห่วงโซ่อุทานสินค้าเกษตรให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน เช่น สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาและประสานกับทุก
ฝ่ายในห่วงโซ่ได้รับรู้ สร้างองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน     
 2. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการจัดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการน าองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในพ้ืนที่ในชุมชนที่มีผลผลิตและสินค้าการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร ผู้บริโภค ในแต่ละท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน     
 3. การสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลผลิตการเกษตร อาทิ  มีศูนย์
จัดเก็บและแหล่งเชื่อมต่อผลผลิตการเกษตร ต้ังแต่พ้ืนที่แหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรไปยังผู้รับซื้อผลผลิตหรือ
ผู้บริโภคคนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และเข้าถึงง่าย    
 4. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและการรวมกลุ่มเกษตรที่เริ่มต้นจากต้นน้ าท่ีครอบคลุม ต้ังแต่การสร้าง
ให้ความรู้ต้ังแต่การบ ารุงดิน การเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ า การก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การ
ขนส่ง การสื่อสารและการตลาด ที่ควบคู่ไปกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย์  
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การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
USE OF ACCOUNTING INFORMATION FOR DECISION MAKING OF  

MAIZE FARMERS GROUP         
พวงทอง วังราษฏร์1 และ จันทร์ฉาย กันทิวงศ์1  

Puangthong Wangraj and Janchai Kuntiwong  

1คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 

บทคัดย่อ 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด มีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศทางบัญชีด้านต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร จ านวน 
67 ราย ใช้วิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก พบว่า ไร่ขนาดเล็ก (พ้ืนที่ 1-19 ไร่)  ต้นทุนการผลิตทั้งหมดคิดเป็น 
4,411.58 บาทต่อไร่  คิดเป็น 4.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 544.87 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
เท่ากับ 3,866.71 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.76 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับข้อมูลด้านผลตอบแทน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 1,029.00 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5,885.88 บาท และมีก าไรสุทธิ 1,474.30 บาทต่อไร่  
ไร่ขนาดกลาง (พ้ืนที่ 20-39 ไร่) ต้นทุนการผลิตทั้งหมดคิดเป็น 4,232.44 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.69 บาทต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 114.09 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 4 ,118.35 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.59  บาทต่อ
กิโลกรัม ข้อมูลด้านผลตอบแทน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1 ,146.97 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 
6,732.71 บาท และมีก าไรสุทธิ 2,500.27 บาทต่อไร่ ไร่ขนาดใหญ่ (พ้ืนที่มากกว่า 40 ไร่) ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
คิดเป็น 3,835.79 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 73.35 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปร
เฉลี่ยเท่ากับ 3,762.31 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.29 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลด้านผลตอบแทน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
1,144.39 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 7,610.19 บาท และมีก าไรสุทธิ 3,774.40 บาทต่อไร่  
 นอกจากน้ียังพบข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือน าไปวางแผนก าไรต่อไป คือ ไร่ขนาดเล็ก มีจุดคุ้มทุนต่อไร่ 
เท่ากับ 277.67 กิโลกรัม ไร่ขนาดกลาง จุดคุ้มทุนต่อไร่ เท่ากับ 50.05 กิโลกรัม ไร่ขนาดใหญ่ จุดคุ้มทุนต่อไร่ เท่ากับ 
21.81 กิโลกรัม  
 
ค าส าคัญ 
 ข้อมูลสารสนเทศทางบัญช ีต้นทุนและผลตอบแทน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ABSTRACT 
 Maize is an economic plant that is important to the animal feed industry. There is 
information on the decision to operate efficiently. The research aims study accounting information 
cost and return of maize cultivation from a sample of 67 farmers using Convenience Sampling 
method. Results from the analysis revealed  that small farms (area 1-19 rai) total cost is 4,411.58 
baht per rai, equivalent to 4.29 baht per kilogram fixed cost is 544.87 baht per rai. The average 
variable cost is 3,866.71 baht per rai or 3.76 baht per kilogram. The return information with an 
average yield of 1,029.00 kilograms per rai with an average income of 5,885.88 baht per rai and a 
net profit of 1,474.30 baht per rai. Medium-sized farms (20-39 rai) has total production cost is 
4,232.44 baht per rai, equivalent to 3.69 baht per kg fixed cost is 114.09 baht per rai with average 
variable cost of 4,118.35 baht per rai, equivalent to 3.59 baht per kilogram. Return information 
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With an average yield of 1,146.97 kilograms per rai, with an average income of 6,732.71 baht per 
rai and a net profit of 2,500.27 baht per rai. And large fields (over 40 rai) total production cost is 
3,835.79 baht per rai, equivalent to 3.35 baht per kilogram fixed cost is 73.35 baht per rai with 
average variable cost of 3,762.31 baht per rai, equivalent to 3.29 baht per kilogram. Return 
information with an average yield of 1,144.39 kilograms per rai with an average income of 
7,610.19 baht per rai and a net profit of 3,774.40 baht per rai 
 In addition, the data can be found for further profit planning: small-scale breakeven 
point per rai equal to 277.67 kilograms of rai, medium size  break-even point per rai equal to 
50.05 kg rai, and large, break-even point per rai equal to 21.81 kg 
 
Keywords 
 Accounting Information, Cost and Benefit Analysis, Planting Maize 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์  ประมาณ 94% ของ
ผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ มีความต้องการเพ่ิมข้ึนทุกปี บางปีต้องมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และประมาณ 90% ของพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมซึ่งให้ผลผลิตสูง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี
พ้ืนที่ปลูกอยู่ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะปลูกกว่า 7 ล้านไร่ มีความเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรประมาณ 400,000 ครัวเรือน โดยเน้ือที่ปลูกและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ประมาณการไว้ในปี 2558-2559 แต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 0.9% ผลผลิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่
ประมาณ 4 ล้านตัน/ปี ซึ่งการใช้ข้าวโพดได้เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของภาคปศุสัตว์ โดยผลผลิตเกือบ 100% จะเข้า
สู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัดได้ว่าเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังจาก
ปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวในนา การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเน้ือที่ปลูกเพ่ิมข้ึนทุกปี สาเหตุมาจากราคาที่เกษตรกร
ขายได้มีราคาสูง เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมข้ึน และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนด้วย และอาจ
เน่ืองมาจากปริมาณน้ าฝนมีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด นอกจากน้ีทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ด าเนิน
มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ตัน ด้วยการแทรกแซงการรับ
ซื้อและเชื่อมโยงผ่านผู้รวบรวมในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงผ่านสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด 
ราคากิโลกรัมละ 7.00 บาท ความชื้นร้อยละ 30 และราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท โดยที่ความชื้นร้อยละ 14.5 
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขยายปริมาณการรับซื้อ
เพ่ิมข้ึนจากปกติร้อยละ 10-20 และผลักดันการส่งออกปริมาณ 0.50 ล้านตันเมล็ด (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 
ชี้ให้เห็นว่า ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สร้างรายได้ 
ให้กับครัวเรือนเกษตรและธุรกิจทุกภาคส่วนในระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร แล้วยังสร้างรายได้ให้กับประเทศอีก
ด้วย และในปัจจุบันความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน โดยประมาณผลผลิตร้อยละ 97 ของผลผลิตทั้งหมด 
ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) จากปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีจะท าให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน ต้องมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ด้วยสารสนเทศทางบัญชีที่
เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนด าเนินงานด้านการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงาน เกษตรกรที่มีการบริหารจัดการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี จะมีคาเฉลี่ยของผลการด าเนินงาน
จะดีข้ึน (ย่ิงลักษณ เขมโชติกูร, 2552)  
 จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 183,694 ไร่  ในอ าเภอแม่เมาะมีพ้ืนที่ที่ใช้
ในการปลูก 18,165 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.88 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งน้ีในต าบลบ้านดง มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,019.28 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.62 ของพ้ืนที่ในอ า เภอแม่เมาะ โดยมีเกษตรกรที่ข้ึน
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ทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้กับส านักงานเกษตรอ าเภอแม่เมาะ จ านวน 202 ราย ซึ่งสาเหตุที่เกษตรกรนิยม
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เน่ืองจากมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น และใช้วิธีการเพาะปลูกแบบหยอดเมล็ด มีการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี ถึงแม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรที่จะมีรายได้ดีจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง, 2556) 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท าให้เห็นปัญหาในเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก เน่ืองจาก 
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จากข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ได้จด
บันทึกไว้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีด้านต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็น ประโยชน์
วางแผน และตัดสินใจ ในการลดต้นทุนแต่ละข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น ส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพเสริมที่ย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีด้านต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้กับส านักงาน
เกษตรอ าเภอแม่เมาะ ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกจ านวน 18,165 ไร่ ส าหรับ 
ต าบลบ้านดงมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 3,019.28 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.62 ของพ้ืนที่
การเพาะปลูกในอ าเภอแม่เมาะ อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปาง ประมาณ 35 กิโลเมตร (แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการเพาะปลูก 2558/59 ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง) เน่ืองจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น วิธีการเพาะปลูกแบบหยอดเมล็ด มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เกษตรกรจึงนิยม
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริมรายได้ของครอบครัว 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
จ านวน 67 ราย ใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป ของทาโร่ มายาเน่ (Yamane,1973)  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 จะได้ขนาดตัวอย่าง ดังน้ี  
 

   สูตร    n =  
 

       
 

 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 

  แทนค่าสูตร  n =      202 
                    1+202(0.10)2  
       = 67 ราย 
 
   ดังน้ัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 67 ราย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนดหน่วยตัวอย่างข้ึนเอง เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่า 
เกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกัน และค านึงถึงความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในปี 2559 
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  ในส่วนของพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 1,272 ไร่ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งขนาดตามจ านวนพ้ืนที่ปลูกเพ่ือ
แสดงให้เห็นต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกแต่ละขนาด ดังน้ี 
ไร่ขนาดเล็ก เกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน 1-19 ไร่ ไร่ขนาดกลาง เกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน 20-39 
ไร่ ไร่ขนาดใหญ่ เกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมากกว่า 40 ไร่ (ภัทร ครรชิตชัย และสมเกียรติ ชัยพิบูล, 2558) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์เกษตรกรรายบุคคล 
(Personal Interview) และการสังเกตการณ์ส าหรับเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เพศ อายุ เงินทุนที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวนขนาดไร่ที่ท าการเพาะปลูก และพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 2) ข้อมูล
วิธีการและข้ันตอนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เช่น ระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเตรียมดิน การปลูก 
การบ ารุงรักษา และการเก็บเกี่ยว 3) ข้อมูลด้านต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4) ข้อมูลด้านผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เช่น ผลผลิต ราคารับซื้อ รายได้ต่อไร่ และก าไรสุทธิ 5) ข้อมูลด้านการค านวณจุดคุ้มทุน ในการจ าหน่ายข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 3. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ท าการตรวจสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน 3 ท่าน 
และท าการปรับปรุงแก้ไข แบบสัมภาษณ์ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากน้ัน ผู้วิจัยจึงท าแบบสัมภาษณ์ฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ  
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนา การ
สัมภาษณ์เกษตรกร และการสังเกตการณ์ ในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 2) ข้อมูลวิธีการและกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) ข้อมูลด้านต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
4) ข้อมูลด้านผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  5) ข้อมูลด้านการค านวณจุดคุ้มทุน ในการจ าหน่าย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากน้ันน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยการตีความข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าสัดส่วน (Ratio) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น และน าข้อมูลทางบัญชีมาท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการวางแผนด าเนินงานของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปเน้ือหา 
และการรายงานผลจากเอกสาร ต ารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือดูความคิดเห็นหรือเน้ือหาที่น าเสนอ รวมทั้งบทความหรือข้อเขียนที่มี
การกล่าวถึงต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางสื่อพิมพ์ต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.19 เกษตรกรเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.81 ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-50 ปี ร้อยละ 44.78 รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 37.31 โดย
เกษตรกรที่อายุช่วง 20-30 ปี จะมีเพียงร้อยละ 17.91 ด้านแหล่งเงินทุนที่เกษตรน ามาใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.60 เป็นเงินทุนส่วนตัว และอีกร้อยละ 19.40 เป็นเงินกู้ยืมจากสหกรณ์การเกษตรและ
กองทุนหมู่บ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ 38.81 และมีที่ดินที่ใช้ในการ
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นของตนเองร้อยละ 71.64 เกษตรกรที่เช่าที่ดินเพ่ือเพาะปลูกมีร้อยละ 25.37 ในส่วน
ของพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 1,272 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีไร่ขนาดเล็ก (พ้ืนที่ 1-19 ไร่) จ านวน 488 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 
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65.67 รองลงมาคือ ไร่ขนาดกลาง ( พ้ืนที่  20 -39 ไร่ )  จ านวน 347 ไร่  คิดเป็นร้ อยละ 23 .88 และ 
ไร่ขนาดใหญ่ (พ้ืนที่มากกว่า 40 ไร่) จ านวน 437 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.45 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการและขั้นตอนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ข้ันตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีดังน้ี เริ่มจากการเตรียมดินเพ่ือปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียม
ดินโดยการไถ ร้อยละ 85.07 และไม่ไถเพียง ร้อยละ 14.93  การปลูกระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่
ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 125.80 วัน ไร่ขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 132.50 วัน และไร่ขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  158.33 วัน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนร้อยละ 100.00 การบ ารุงรักษา เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ย ร้อยละ 
100.00 และใช้สารเคมี ร้อยละ 100.00 การเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีด้านต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด ประกอบด้วย 1) ต้นทุนผันแปร เช่น ค่าวัตถุดิบ (ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
ค่าแรงงาน (ค่าไถ, ค่าปลูก, ค่าฉีดสารเคมี, ค่าใส่ปุ๋ย, ค่าเก็บเกี่ยว) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าสารเคมี , ค่าปุ๋ย, ค่า
กระสอบ, ค่ากรงดักหนู) และ 2) ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคารถแทรกเตอร์ ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเสื่อมราคา
เครื่องฉีดยา ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าท่ีดิน และดอกเบี้ยจ่าย โดยแสดงข้อมูลต้นทุนตามขนาดของพ้ืนที่ ดังน้ี ไร่ขนาด
เล็ก ต้นทุนการผลิตทั้งหมดคิดเป็น 4,411.58 บาทต่อไร่ คิดเป็น 4.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 544.87 
บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 3,866.71 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.76 บาทต่อกิโลกรัม ไร่ขนาดกลาง ต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดคิดเป็น 4,232.44 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.69 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 114.09 บาทต่อไร่ มีต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 4,118.35 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.59 บาทต่อกิโลกรัม และไร่ขนาดใหญ่ ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
คิดเป็น 3,835.79 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 73.35 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปร
เฉลี่ยเท่ากับ 3,762.31 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.29 บาทต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

รายการ ไร่ขนาดเล็ก 
(บาท) 

ไร่ขนาดกลาง 
(บาท) 

ไร่ขนาดใหญ ่
(บาท) 

ต้นทุนผันแปร     
1.ค่าวัตถุดิบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
  1.1 ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  251.76.- 267.28.- 149.96.- 
2.ค่าแรงงาน ในกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
    2.1 ค่าแรงงานการไถ 595.86.- 643.13.- 509.52.- 
    2.2 ค่าแรงงานการปลูก 415.37.- 423.69.- 438.26.- 
    2.3 ค่าแรงงานการฉีดยา 189.31.- 187.79.- 184.59.- 
    2.4 ค่าแรงงานการใส่ปุ๋ย 437.93.- 444.74.- 444.68.- 
    2.5 ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 1,140.76.- 1,258.69.- 1,240.97.- 
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต    
    3.1 ค่าสารเคม ี 124.02.- 119.58.- 69.10.- 
    3.2 ค่าปุ๋ย 675.46.- 752.52.- 687.37.- 
    3.3 ค่ากระสอบ 36.24.- 20.93.- 16.56.- 
    3.4 ค่ากรงดักหนู 0 0 21.43 
รวมต้นทุนผันแปร ต่อไร่ 3,866.71.- 4,118.35.- 3,762.44.- 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

รายการ ไร่ขนาดเล็ก 
(บาท) 

ไร่ขนาดกลาง 
(บาท) 

ไร่ขนาดใหญ ่
(บาท) 

ต้นทุนคงที่     
1. ค่าเสื่อมราคารถแทรกเตอร์ 0.00 0.00 23.81.- 
2. ค่าเสื่อมราคารถยนต์ใช้ในกิจกรรมการปลูก 468.87.- 0 0 
2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องฉีดยา 31.12.- 70.68.- 36.21.- 
4. ค่าเช่าอุปกรณ ์ 8.40.- 4.53.- 0.00 
3. ค่าเช่าท่ีดิน 27.79.- 33.72.- 13.33.- 
4. ดอกเบี้ยจ่าย 8.69.- 5.16.- 0 
รวมต้นทุนคงที่ ต่อไร่ 544.87.- 114.09 73.35 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 4,411.58- 4,232.44.- 3,835.79.- 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.) 1,029.00.- 1,146.97.- 1,144.39.- 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดต่อกิโลกรัม (บาท) 4.29.- 3.69.- 3.35.- 
ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัม (บาท) 3.76.- 3.59.- 3.29.- 
ต้นทุนคงที่ต่อกิโลกรัม (บาท) 0.53.- 0.1.- 0.06.- 
 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีด้านผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลตอบแทนดังน้ี  ไร่ขนาดเล็ก มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,029.00 กิโลกรัม มี
รายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5,885.88 บาท และมีก าไรสุทธิ 1,474.30 บาทต่อไร่ ไร่ขนาดกลาง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 1,146.97 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 6,732.71 บาท และมีก าไรสุทธิ 2,500.27 บาทต่อไร่ และไร่
ขนาดใหญ่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,144.39 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 7,610.19 บาท และมีก าไร
สุทธิ 3,774.40 บาทต่อไร่ 
 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

รายการ ไร่ขนาดเล็ก ไร่ขนาดกลาง ไร่ขนาดใหญ ่
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต    
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.) 1,029.00.- 1,146.97.- 1,144.39.- 
ราคาเฉลี่ยต่อไร่  5.72.- 5.87.- 6.65.- 
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตรวมต่อไร่ 5,885.88.- 6,732.72.- 7,610.19.- 
ต้นทุนผันแปร    
1.ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  251.76.- 267.28.- 149.96.- 
2. ค่าแรงงานการไถ 595.86.- 643.13.- 509.52.- 
3. ค่าแรงงานการปลูก 415.37.- 423.69.- 438.26.- 
4. ค่าแรงงานการฉีดยา 189.31.- 187.79.- 184.59.- 
5. ค่าแรงงานการใส่ปุ๋ย 437.93.- 444.74.- 444.68.- 
6. ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 1,140.76.- 1,258.69.- 1,240.97.- 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

รายการ ไร่ขนาดเล็ก ไร่ขนาดกลาง ไร่ขนาดใหญ ่
7. ค่าสารเคม ี 124.02.- 119.58.- 69.10.- 
8. ค่าปุ๋ย 675.46.- 752.52.- 687.37.- 
9. ค่ากระสอบ 36.24.- 20.93.- 16.56.- 
10. ค่ากรงดักหนู 0 0 21.43 
รวมต้นทุนผันแปรต่อไร่ 3,866.71.- 4,118.35.- 3,762.44.- 
ก าไรส่วนเกินต่อไร ่ 2,019.17.- 2,614.36.- 3,847.75.- 
ต้นทุนคงที่    
1. ค่าเสื่อมราคารถแทรกเตอร์ 0.00 0.00 23.81.- 
2. ค่าเสื่อมราคารถยนต์ใช้ในกิจกรรมการปลูก 468.87.- 0 0 
2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องฉีดยา 31.12.- 70.68.- 36.21.- 
4. ค่าเช่าอุปกรณ ์ 8.40.- 4.53.- 0.00 
3. ค่าเช่าท่ีดิน 27.79.- 33.72.- 13.33.- 
4. ดอกเบี้ยจ่าย 8.69.- 5.16.- 0 
รวมต้นทุนคงที่ต่อไร่ 544.87.- 114.09.- 73.35.- 
ก าไรสุทธิต่อไร่ (บาท) 1,474.30.- 2,500.27.- 3,774.40.- 
 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีด้านจุดคุ้มทุนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลปริมาณและราคาจ าหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ จุดคุ้มทุน ของไร่แต่ละขนาด ดังน้ี 
ไร่ขนาดเล็ก ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ  5.72 บาท จุดคุ้มทุนต่อไร่ เท่ากับ 277.67 กิโลกรัม และยอดขายเท่ากับ 
1,588.30 บาท ไร่ขนาดกลาง ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ  5.87 บาท จุดคุ้มทุนต่อไร่ เท่ากับ 50.05 กิโลกรัม และ
ยอดขายเท่ากับ 93.81 บาท ไร่ขนาดใหญ่ ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ  6.65 บาท จุดคุ้มทุนต่อไร่ เท่ากับ 21.81 
กิโลกรัม และยอดขายเท่ากับ 145.07 บาท  
 
ตารางที่ 3 แสดงการค านวณหาปริมาณจ านวนขาย ณ จุดคุ้มทุน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

รายการ ความหมาย ไร่ขนาดเล็ก ไร่ขนาดกลาง ไร่ขนาดใหญ ่
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต     
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) 

P=ราคาต่อหน่วย 5.72.- 5.87.- 6.65.- 

ต้นทุนคงที่ (บาท)                                FC=ต้นทุนคงที่ 544.87.- 114.09.- 73.35.- 
ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัม (บาท)             VC=ต้นทุนผันแปรต่อ

หน่วย 
3.76.- 3.59.- 3.29.- 

ก าไรส่วนเกิน (บาท)                           (P-VC) = ราคาต่อหน่วย – 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

1.96.- 2.28.- 3.36.- 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

รายการ ความหมาย ไร่ขนาดเล็ก ไร่ขนาดกลาง ไร่ขนาดใหญ ่
สมการค านวณหาจุดคุ้มทุน  QBE=FC/( P-VC)  ปริมาณ

ขายคุ้มทุน=ต้นทุนคงที่/
(ราคาต่อหน่วย-ต้นทุนผัน

แปรต่อหน่วย) 

544.87/1.96 114.09/2.28 73.35/3.36 

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ณ 
จุดคุ้มทุนต่อไร่ (กิโลกรัม) 

 277.67.- 50.05.- 21.81.- 

ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท)  1,588.30.- 293.81.- 145.07.- 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุในช่วง 31-50 ปี โดยเกษตรกรมีเงินทุนส่วนตัวที่ใช้ในการเพาะปลูก เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแล้ว 6-10 ปี ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความช านาญในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ที่
ใช้ในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง ส าหรับวิธีการและในการเพาะปลูก เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 4-5 เดือน โดยเริ่มจากการเตรียมดิน เกษตรกรนิยมการจ้างไถ เพราะไม่มีรถไถเป็นของตนเอง ใช้
แรงงานคนในการปลูก การบ ารุงรักษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฉีดยาและการใส่ปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมฉีดยา
และใส่ปุ๋ย เพ่ือต้องการให้ได้ผลผลิตที่มีน้ าหนักดีและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับผลผลิต เกษตรกรไม่นิยมใช้
เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากเครื่องจักรจะท าให้เกิดผลเสียหายมากกว่าการใช้แรงงาน โดยใช้แรงงานคนร้อยละ 
100.00 
 ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งเป็นเครื่องมือหน่ึงในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า เกษตรกรที่มีไร่ขนาดเล็กมีต้นทุนรวมมากกว่า 
ไร่ขนาดกลางและไร่ขนาดใหญ่ สาเหตุดังรายละเอียด 1) ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคารถแทรกเตอร์ ค่าเสื่อมราคา
รถยนต์ ค่าเสื่อมราคาเครื่องฉีดยา ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน และดอกเบี้ยจ่าย เห็นได้ว่าเกษตรกรที่มีไร่ขนาดเล็ก
ท าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากไม่เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนเพาะปลูก ท าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
มากกว่า และ 2) ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าแรงฉีดสารเคมี ค่าสารเคมี และค่ากระสอบ นอกจากน้ียังพบว่า 
เกษตรกรที่มีไร่ขนาดกลางบางส่วนไม่มีพ้ืนที่ปลูกเป็นของตนเอง ท าให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเพาะปลูก
มากกว่า มีค่าแรงไถ ค่าปุ๋ย ค่าเสื่อมราคาเครื่องฉีดสารเคมี และค่าขนส่งที่มากกว่า ไร่ขนาดเล็กและไร่ขนาดใหญ่  
ด้านผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ขนาดใหญ่ มีต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารต่ ากว่าไร่ขนาดกลางและไร่ขนาดเล็ก จึงท าให้ไร่ขนาดใหญ่สามารถท าก าไรสุทธิ ได้มากกว่า 
สอดคล้องกับ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว (2553) และ พิชยพิมพ์ ค าเพียร (2557) ที่ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญจ่ะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด พร้อมกันน้ียังส่งผลให้ไร่ขนาดใหญ่มีก าไรสุทธิมากกว่าและจุดคุ้มทุนน้อยกว่าไร่
ขนาดกลางและไร่ขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการปลูกเกษตรกรสามารถน าข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีไป
พิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานด้านการเกษตร การลดต้นทุนในแต่ละกระบวนการปลูก เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน 
(Bumebescu and Voiculescu, 2014) สอดคล้องกับ อุษณีย์ เส็งพานิช (2555) ให้ข้อชี้แนะว่า สารสนเทศทาง
บัญชี ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดและการวางแผนก าไร  
 สรุปได้ว่าข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่เกษตรกรสามารถน าไปวางแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
งานวิจัยน้ี ได้แก่ ข้อมูลด้านต้นทุนการปลูกแบ่งเป็น ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ส าหรับผลตอบแทนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ รายได้จากการจ าหน่าย และก าไรสุทธิ ของเกษตรกร ในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส าหรับเกษตรกรที่มีไร่ขนาดใหญ่จะมีต้นทุนรวมที่ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร 
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และต้นทุนคงที่ มีจ านวนต่ ากว่าเกษตรกรที่มีไร่ขนาดกลางและไร่ขนาดเล็ก ต้นทุนการปลูกส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับค่าปุ๋ย 
ค่าสารเคมี ค่าแรงงาน และค่าเช่า เกษตรกรจ านวนมากนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงรักษาดิน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา
ปุ๋ยเคมีปรับราคาเพ่ิมข้ึนจึงท าให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามด้าน
ผลตอบแทนเกษตรกรที่มีไร่ขนาดใหญ่ ยังให้ผลตอบแทนในส่วนของรายได้และก าไรสุทธิมากกว่าเกษตรกรที่มีไร่
ขนาดกลางและไร่ขนาดเล็ก   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 เกษตรกรควรน าข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ได้จัดท าไปใช้ในการวางแผนวิธีการแต่ละข้ันตอน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดต้นทุนที่จะเกิดข้ึนและเพ่ิมผลตอบแทนที่จะได้รับ อันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน
ที่อาจจะเกิดข้ึนของตัวแปรทั้งหลาย เช่น สภาวะอากาศที่อาจเกิดข้ึนไม่ตามฤดูกาล ท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย  
  1.2 เกษตรกรควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปุ๋ย และสารเคมี ทั้งข้อดี
และข้อเสีย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน ามาใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูก ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีน้ าหนักดี 
  1.3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เกษตรกรควรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้
ปุ๋ยเคมีเพราะจะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน เน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีราคาสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างมาก 
  1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการแนะน าและให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการเกษตร นอกจากน้ีภาครัฐควรมีการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมี ไม่ให้
มีราคาสูงเกินไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาข้อมูลสารสนเทศโดยท าการเปรียบเทียบเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างการปลูกโดยใช้แรงงานคนกับการใช้เครื่องจักรในการหยอดเมล็ด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการตัดสินใจของเกษตร หรืออาจเลือกใช้ข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวเงิน เช่น ไร่
ขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมีมากที่สุด อาจท าวิจัยในเรื่องของข้อมูลสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มน้ี หรือวิจัย
เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากข้ึน 
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ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในเขตภาคเหนือ โดยการใช้ข้อมูลทางการบัญชียกระดับขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วิชาการ” เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ.  
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การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซ้ือ 
แบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 

THE STUDY ON THE INFLUENCE OF CUSTOMERS’ PERSONALITY TOWARD 
CUSTOMERS’ UNPLANNED BUYING BEHAVIOR 

กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์1 และ สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์2  

Kitpatiparn Wattanaprajak and Sittiphat Lerdsrichainon 

1การจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อแบบ
ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ผ่านการใช้แนวคิดบุคลิกภาพของตราสินค้า ซึ่ งสอบถามกลุ่มผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในบริเวณงานแสดงสินค้า โดยได้มีการ
เก็บตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 330 ตัวอย่าง โดยใช้การแบบสอบถามปลายปิดในประเด็นด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภค
และพฤตกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลด้านบุคลิกภาพที่น ามาน้ันได้น ามาจากบุคลิกภาพของ
ตราสินค้าจ านวน 42 ประเภทจากน้ัน จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบต้ังฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรที่ท าการศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ อัน
ประกอบไปด้วย กลุ่มคนหัวสมัยใหม่ กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มคนมองโลกในแง่ดี กลุ่มคนสมถะ และกลุ่มคน
ตามใจตนเอง ซึ่งหากน ามาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) กับการซื้อแบบไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้าพบว่าค่า R Square เท่ากับ 0.177 และผลทดสอบโมเดลมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ และกลุ่มคนที่ซื้อตามใจตัวเอง มีผลต่อการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ 
71.2 และ 22.4 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มคนหัวสมัยใหม่มีผลต่อการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในทิศทางตรงกัน
ข้าม คิดเป็นร้อยละ 41.9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายควรใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมในการกระตุ้นการซื้อ
แบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ากับกลุ่มผู้มีบุคลิกแบบเน้นภาพลักษณ์และแบบตามใจตนเอง 
  
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  บุคลิกภาพตราสินค้า  การซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to explore the factors concerning customers’ personality affecting 
on unplanned buying behavior toward brand personality. The respondents were drown from 
customers’ shopping at local trade fairs. 330 samples had to provide the information in the 
closed-end questionnaire about their personalities and unplanned buying behavior. Originally, the 
types of personality can be divided into 42 types. Then, exploratory factor analysis has been 
used to analyze the data with Principal component analysis as well as the orthogonal rotation 
with Varimax rotation method.  
 The findings revealed five personality traits; modernist, self-image, positive thinker, 
humble and self-indigence, respectively. Multiple regression analysis reported the personalities 
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influencing unplanned buying behavior with R Square = 0.177. The results showed only self-
image and self-indulgence influenced on unplanned buying tendency 71.2 and 22.4 percent, 
respectively. In contrast, modernist group showed the results on buying impulsively in the 
different direction which equal to 41.9 percent. The resulted from the research can be applied 
for the business by finding effective marketing tools to motivate unplanned buying to the self-
image and self-indulgence customers. 
 
Keywords 
 Exploratory Factor analysis, Brand Personality, Unplanned buying 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งนักการตลาดให้ความสนใจมาอย่างช้านาน  Bloom 
(1975) ได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าอาจเป็นสิ่งที่สังเกตได้ว่ากิจกรรม
ทุกประเภทที่มนุษย์กระท า ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่สังเกตหรือไม่ก็ได้ ในอันที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้า
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความสมดุลของระบบในร่างกายและจิตใจ ซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้ัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก แต่หากพิจารณาเฉพาะปัจจัยภายใน หน่ึงในปัจจัยที่นักวิจัยด้านพฤติกรรมให้ความส าคัญน่ันคือ
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพแต่ละประเภทน้ัน มักอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรม เช่น 
พฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิดของ Sigmund Freud เป็นการผลักดันออกมาจากจิตใจส านึกและสัญชาติญาณ 
(Instinctual Drive) ซึ่งแสดงออกมาในรูปแรงขับด้านต่างๆ (วีระ ไชยศรีสุข, 2533)  หรือทฤษฎีของบุคลิกภาพของ 
Carl G. Jung ซึ่งเป็นบุคลิกภาพเป็น 2 ประเภทคือแบบสนใจตนเองหรือเก็บตัว (Introvert) และสนใจภายนอก
ตนเองหรือแสดงตัว (Extrovert) ซึ่งต่อมาได้ถูกน ามาใช้เป็นมาตรวัดบุคลิกภาพแบบ MBTI (Meyer-Briggs Type 
Indicator) (Briggs, K. C., 1987) หรือการจัดกลุ่มบุคลิกภาพแบบนพลักษณ์ (Enneagram) หรือบุคลิกภาพ 9 แบบ 
แต่อย่างไรก็ดีทฤษฎีเหล่าน้ีมักจะถูกกล่าวถึงในแง่ของการอธบายเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพหรือในแง่การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญยั่งไม่ถูกน ามาอธิบายหรือการพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคในแง่การซื้อมากนัก  
 แต่หากจะมีทฤษฎีทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวถึงเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่น่าสนใจที่ น่ันคือ
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้าและบุคลิกภาพของผู้บริโภค ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่กล่าวว่าบุคลิกภาพตราสินค้าน้ันมี
ความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับบุคลิกภาพของผู้ที่ซื้อสินค้าน้ันๆ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจะซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าตามแนวคิด
ความเป็นตัวตนของตนเอง (Aaker, 1997; Plummer, 1985; ศรันย์ อมาตยกุลและก่อพงษ์ พลโยราช, 2559) ซึ่ง 
Aaker ได้ท าการจัดกลุ่มของบุคลิกภาพตราสินค้าออกได้เป็น 6 ประเภท จากบุคลิกภาพย่อยทั้งสิ้น 42 บุคลิกภาพ 
แต่หากงานของ Aaker ยังมีข้อโต้แย้งว่าการจัดกลุ่มผู้บริโภคของ Aaker น้ันอาจมีข้อจ ากัดหลายอย่างโดยเฉพาะ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกลุ่มน้ันอาจมีรูปแบบกลุ่มของบุคลิกภาพแตกต่างกันไปตามชาติพันธ์ วรรณะ หรือ
สิ่งแวดล้อมภายนอกอื่นๆ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Asadollahi, Hanzaee, Abdolvand และ Reshadatjooh 
(2015) ในประเทศอินเดีย และ Bosnjak, Bochmann, และ Hufschmidt (2007) ในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกับของ Aaker ที่ท าในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ันการน าหลักการดังกล่าวมาจัดกลุ่มผู้บริโภคใน
ประเทศไทยน้ันจึงเป็นเรื่องควรน ามาศึกษาเปรียบเทียบ นอกจากน้ีการต่อยอดเพ่ือวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่มีต่อการ
การตัดสินใจซื้อก็ย่ิงจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์ต่อไปในอนาคต 
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 หน่ึงในปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อที่ก าลังเป็นที่จับตามองของหน่วยงานธุรกิจคือลักษณะพฤติกรรมการ
ซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า จากข้อมูลของ WP (2017) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
(unplanned buying) ของคนไทยมีมากถึงร้อยละ 20 โดยปัจจัยหลักมาจากกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยร้อยละ 
70 การตัดสินใจซื้อจะเกิดข้ึน ณ จุดขาย และร้อยละ 10 มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตราสินค้าได้ทันที ณ จุดขายซึ่งจะเห็น
ว่าการตัดสินใจซื้อในลักษณะน้ีมีผลมากกับธุรกิจห้างร้านต่างๆ ที่จะต้องทราบรูปแบบความคิดและบุคลิกภาพของ  
ผู้ซื้อ ซึ่งน่ามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์หรือมีความสอดคล้องกัน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีความประสงค์ในการสกัด
รูปแบบบุคลิกภาพของผู้บริโภคจากแนวติดของ Aaker และน ามาหาอิทธิพลของบุคลิกภาพว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแบบไม่ได้วางแผนหรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานธุรกิจ จะได้น ามาวางแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดรับ
กับผู้บริโภคในปัจจุบันและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจได้อีกทางหน่ึง  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของปจัจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ซือ้ผ่านการใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า 

2. เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบบุคลิกภาพของผู้บรโิภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผน
ไว้ล่วงหน้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กลุ่มผู้บริโภคที่เดินชมและเลือกซื้อสินค้าบริเวณศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี 
ในช่วงเวลาท่ีมีตารางการจัดแสดงสินค้าในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ีเน่ืองจากการเข้าชมงานแสดงสินค้า 
ผู้บริโภคมักจะเข้าชมงานโดยมักจะไม่ได้วางแผนอย่างชัดเจนว่าจะซื้อสินค้าประเภทใด ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการ
ตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าได้ง่าย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนและไม่เลือกซ้ าด้วย
สูตร Krejcie & Morgan (1970) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ซึ่งเบือ้งต้นจะพิจารณาการเข้างานของกลุ่มตัวอย่างและสังเกตพฤติกรรมการซื้อ  
 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 
ระดับ (Rating Scales) โดยการสอบถามจะใช้การให้กรอกแบบสอบถามหรือหากไม่สะดวกทางผู้วิจัยจะอ่าน
ข้อความและให้ผู้ตอบแสดงความเห็นในแต่ละข้อ โดย 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็น
ด้วย และ 1 = ไม่เห็นด้วยมากท่ีสุด 
   2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร นิยามและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ มาตรวัดบุคลิกภาพและ
บุคลิกภาพของตราสินค้า  
  2.2  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านบุคลิกภาพ
ของผู้บริโภคโดยใช้มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินค้าของ Aker (1997) และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้าของ Rook and Fisher (1995) 
  2.3  จัดท าแบบสอบถาม โดยสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 42 ข้อ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้าจ านวน 9 ข้อ 
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  2.4 น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC; Item of Objective Congruence) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน
เป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบและแก้ไข  
  2.5 ด าเนินการทดสอบครั้งที่ 1 โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามกับผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 30 คน
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นซึ่งพบว่า >0.70 แสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการน าแบบสอบถามด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภค ไปสอบถามผู้บริโภค จ านวน 354 คน และการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถามพบว่าเหลือแบบสอบถามท่ีจะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ จ านวน 330 คน คิด
เป็นแบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้งานได้จริงจ านวน 93.2% และเน่ืองจากการน าวิเคราะห์องค์ประกอบ
องค์ประกอบแบบ Exploratory Factor Analysis จ าเป็นต้องใช้ผู้ตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 5 เท่าของจ านวนข้อ
ค าถาม (5X42) = 210 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความ
เชื่อมั่น (r) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.954 ส าหรับการวิเคราะห์บุคลิกภาพตราสินค้า ผู้วิจัยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exporatory Factor Analysis) ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
   4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ เพ่ือคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณ์ถูกต้องจากแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
  4.2  น าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมา ไปทดสอบหาค่าความเหมาะสมของข้อมูล (Kaiser – 
Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) จะได้ค่าความเหมาะสมของข้อมูลเท่ากับ 0.958  ซึ่ง
มากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุปได้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) 
  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   4.3.1 ค านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละตัวซึ่งคิดเป็น
รายข้อ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินค่าแบบวัดที่สร้างข้ึนน้ีเป็นแบบวัดที่วิเคราะห์โดยการ  
แจกแจงความถ่ีของข้อค าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) ซึ่งคิดเป็น
รายข้อ  
   4.3.2 ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรรายคู่ โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) แสดงออกภายในรูปเมตริกซ์สัมพันธ์ (Correlation Matrix) พร้อมทั้งทดสอบ
ความมีนัยส าคัญ 
   4.3.3  น าตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นอย่างมีนัยส าคัญ ไปสกัดตัวประกอบ (Factor 
Extraction) ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) และวิธี
ความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Method: MLM) เพ่ือเทียบดูผลทั้งสองวิธีเพ่ือดูว่าวิธีใดที่อธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรได้มากท่ีสุด ก็จะเลือกเอาวิธีน้ันมาใช้ในการสกัดปัจจัยในครั้งน้ี 
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   4.3.4  หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ
แมกซ์ (Varimax Method) ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์ดังน้ีคือ องค์ประกอบที่ส าคัญน้ันต้องมีค่าไอแกน 
(Eigen Values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1  
   4.3.5  น าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปแปลผลและก าหนดชื่อให้กับกลุ่มตัวแปรใหม่ 
   4.3.6  น ากลุ่มตัวแปรใหม่ที่ได้ น าไปหาอิทธิพลของกลุ่มของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า เข้าโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์โดยใช้ Multiple regression analysis 
   4.3.7  วิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise พิจารณาค่า R Square เพ่ือดูความสามารถในการอธิบาย
โมเดลและการทดสอบโมเดลด้วยตาราง ANOVA  
  
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป  
 ข้อมูลจากผลการวิจัยแสดงให้เห็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.4 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาได้แก่ อายุ 26-35 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 ด้านสถานภาพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 320 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 15 ,000 – 25,000 บาท จ านวน 303 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.8 นอกจากน้ีระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 295 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.4 
  
 บุคลิกภาพของผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพของผู้ซื้อ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ซึ่งผลการวิจัย
เป็นดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริโภคในแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริโภคทั้งหมด 42 ตัวแปรตามกรอบการวิจัย ซึ่งพบว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 42 คู่ มีค่าระหว่าง -.001 ถึง.765 โดย 32 คู่ แสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 แต่ในทางกลับกันพบว่า 10 คู่ของตัวแปรที่น ามาศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
  2.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ท าการศึกษา โดยการวิเคราะห์ KaiserMeyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.958 ซึ่งมากกว่า 0.50 ว่าตัวแปรชุดน้ีมี
ความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller (1978) และผลการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
แสดงว่าตัวแปรต่างๆ สามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Barlett’s test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.958 
Bartlett’s Test of Sphericity   Approx. Chi-Square 9493.553 
                                         df 820 
                                         Sig 0.000 
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  ผลจากการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบ และการต้ังชื่อองค์ประกอบจากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่
น าเข้าวิเคราะห์จ านวน 41 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบ (Component) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบซึ่งมีค่า 
Eigenvalue เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 41 ตัวแปร
ได้มากกว่า 1 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 62.13ซึ่ง
เมื่อจัดองค์ประกอบเข้าไว้ในองค์ประกอบเดียวและมีการต้ังชื่อให้มีความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบ จะสามารถ
ต้ังชื่อและแสดงค่า น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ได้ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การก าหนดกลุ่มและค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) 
 

ชื่อกลุ่ม ชื่อตัวแปรที่สังเกตุได้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
กลุ่มคนหัวสมัยใหม่ 
(Modernist) 

เป็นคนกล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค ์
เป็นคนมุ่งมั่นกับการท างาน 
เป็นคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เป็นคนมุมานะ 
เป็นคนมีพลัง 
เป็นคนมั่นใจในตนเอง 
เป็นคนชอบความต่ืนเต้น 
เป็นคนแข็งแกร่ง 
เป็นคนรักอิสระ 
เป็นคนร่วมสมัย 
เป็นคนทันเหตุการณ์ 
เป็นคนที่มั่นคงกับชีวิต 
เป็นคนเข้มแข็ง 
เป็นผู้น า 
เป็นคนชอบท างานร่วมกับคนอื่น 
เป็นคนคล่องตัว 
เป็นคนฉลาด 
เป็นคนทันสมัย 
เป็นคนชอบท ากิจกรรมนอกบ้าน 
เป็นชอบเทคโนโลยี 

0.736 
0.698 
0.655 
0.650 
0.634 
0.623 
0.612 
0.600 
0.594 
0 .586 
0 .574 
0 .574 
0 .560 
0 .530 
0 .529 
0 .529 
0 .529 
0 .526 
0 .512 
0 .449 
0 .431 

กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ 
(Self-Image) 

เป็นคนมีระดับ 
เป็นคนหรูหรา 
เป็นคนดูดี 
เป็นคนมีเสน่ห์ 
เป็นคนอ่อนหวาน 
เป็นคนนิยมวัฒนธรรมตะวันตก 
เป็นคนเท่ห์ 
เป็นคนน่าเชื่อถือ 

0 .828 
0 .805 
0 .789 
0 .778 
0 .759 
0 .689 
0 .576 
0 .502 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ชื่อกลุ่ม ชื่อตัวแปรที่สังเกตุได้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
กลุ่มคนมองโลกในแง่ดี 
(Positive Thinker) 

เป็นคนซื่อสัตย์ 
เป็นคนจริงใจ 
เป็นคนจิตใจดีงาม 
เป็นคนเป็นมิตร 
เป็นคนต้องการประสบความส าเร็จ 
เป็นคนร่าเริง 
เป็นตัวของตัวเอง 

0 .772 
0 .763 
0.654 
0 .597 
0 .581 
0 .501 
0 .445 

กลุ่มคนสมถะ 
(Humble) 
 

เป็นคนไม่หรูหรา 
เป็นคนเรียบง่าย 
เป็นคนรักครอบครัว 

0 .761 
0 .698 
0 .520 

กลุ่มคนตามใจตนเอง 
(Self-indulgence) 

เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่าย 
เป็นคนไม่ชอบเลียนแบบใคร 

0 .570 
0 .493 

 
 ผลการจัดกลุ่มองค์ประกอบพบว่าสามารถจัดกลุ่มผู้บริโภคได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มคนหัวสมัยใหม่ 

กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มคนมองโลกในแง่ดี กลุ่มคนสมถะ กลุ่มคนตามใจคนเอง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Stepwise โดยมีค่า R Square เท่ากับ 0.177 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโมเดลด้วยตาราง ANOVA ซึ่งมีระดับนัยส าคัญทางสถิติของสมการ 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิและทดสอบ ANOVA  
 Sum of squares df Mean Square F Sig 
Regression 54.262 3 18.087 23.441 .000 
Residual 251.544 326 0.772   
Total 305.806 329    
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.235 .420  2.941 .004 

(Self-Image) .712 .104 .481 6.859 .000 

(Modernist) -.419 .145 -.223 -2.882 .004 

(Self-
indulgence) 

.224 .100 .141 2.226 .027 

a. Dependent Variable: ImpulseBuy    
Predictors: (constant), (Self-Image), (Modernist), (Self-indulgence) 
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 ผลการวิเคราะห์พิจารณาความส าคัญของปัจจัยคือ กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มคนหัวสมัยใหม่ และ
กลุ่มตามใจตัวเอง อธิบายความหมายได้ว่าเมื่อกลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ มีผลต่อการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
คิดเป็นร้อยละ 71.2 เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ซื้อตามใจตัวเอง มีผลต่อการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าคิดเป็นร้อย
ละ 22.4 ส่วนกลุ่มคนหัวสมัยใหม่ มีความแตกต่างจากสองกลุ่มแรกคือ การตัดสินใจของคนกลุ่มน้ีมีผลต่อการซื้อ
แบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าลดลงร้อยละ 41.9 ส าหรับกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดีและสมถะ ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อ 95% 

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ (Multiple Regression Analysis) มาเขียนโมเดลการซื้อแบบไม่ได้วางแผน
ไว้ล่วงหน้าเท่ากับ 
 Y = 1.235 + 0.712Com2 – 0.419Com1 + 0.224Com5  
 
 โดย  Y   คือ การซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
  Self-Image คือ กลุ่มคนหัวสมัยใหม ่
  Modernist  คือ กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์  
  Self-indulgence คือ กลุ่มคนตามใจตัวเอง 
 
 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์แม้ว่าค่า R Square เท่ากับ 0.177 หมายถึง การอธิบายค่าของสมการร้อยละ 17.70 
แต่เน่ืองจากตัวแปรและสมการทั้งหมดมีนัยส าคัญทางสถิติน่ันเอง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่สกัดได้น้ัน จ านวน 5 ปัจจัย คือ กลุ่มคนหัว
สมัยใหม่ กลุ่มคนเน้นภาพลักษณ์ กลุ่มคนมองโลกในแง่ดี กลุ่มคนสมถะ และกลุ่มคนตามใจตัวเอง ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ Aaker ซึ่งสกัดองค์ประกอบได้เป็น 5 กลุ่มบุคลิกภาพเช่นกัน หากแต่รายละเอียด
ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดย Aaker ได้แบ่งกลุ่มบุคลิกภาพออกเป็น กลุ่มจริงใจ กลุ่มน่าต่ืนเต้น 
กลุ่มมีความสามารถ กลุ่มโก้หรูมีระดับ และกลุ่มเข้มแข็ง ทั้งน้ีปัจจัยหลักมาจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
และชาติพันธ์ุซึ่งส่งผลโดยตรงกับการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ดังที่ผลการวิจัยของประชากรในแต่ละภูมิภาคก็
ค่อนข้างแตกต่างกัน (Asadollahi, Hanzaee, Abdolvand, และ Reshadatjooh, 2015 และ Bosnjak, Bochmann, 
และ Hufschmidt, 2007) 
 เมื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหากลุ่มของบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า พบว่า บุคคลในกลุ่มเน้นภาพลักษณ์มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ามากที่สุด ทั้งน้ี
สามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เน้นการซื้อสินค้าที่เน้นภาพภายนอก โดยที่อาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลใน
การไตร่ตรองมากนัก ผู้บริโภคในกลุ่มน้ีจึงมีแนวโน้มเข้าหาสินค้าที่เน้นภาพลักษณ์หรือความเป็นตัวตน มากกว่า
ประโยชน์ใช้สอยที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ซึ่งมีงานวิจัยของ Youn and Faber (2004) อธิบายแนวโน้มการซื้อที่
ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวพันอย่างมีนัยส าคัญกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล การตัดสินใจซื้อแบบ
ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ามีแนวโน้มมาจากการขาดการควบคุมของผู้บริโภค นอกจากน้ีงานวิจัยของ Youn and 
Faber ยังพบว่า ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าบ่อย ๆ มักจะอ่อนไหวง่ายต่อการ
โฆษณา ภาพประกอบ ของสมนาคุณ รวมถึงรูปลักษณ์ อารมณ์ และแรงกระตุ้นจากภายใน ซึ่งจะเห็นอย่างชัดเจนว่า
ตรงกับบุคลิกภาพของคนกลุ่มเน้นภาพลักษณ์ที่จะมีความอ่อนไหวต่อส่งแวดล้อมภายนอก และมีความพยายามใน
การผลักดันตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นอย่างมาก 
 รองลงมาคือ กลุ่มผู้บริโภคแบบคนตามใจตัวเอง ซึ่งก็มีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยคนกลุ่มน้ีจะซื้อสินค้าโดยเน้นความต้องการของตนเองเป็นหลักและเป็นกลุ่มที่



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

91 
 

ต้องการสิ่งที่ไม่เหมือนใคร มีความเป็นเอกลักษณ์ (uniqueness) ดังน้ันหากพบว่าสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความ
ต้องการและมีความพิเศษเฉพาะก็มีความยินดีที่จะจ่ายได้อย่างฉับพลัน 
 ในขณะที่กลุ่มหัวสมัยใหม่กลับมีความสัมพันธ์ไปในเชิงลบกับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า ทั้งน้ีสามารถอธิบายจากองค์ประกอบย่อยของบุคลิกได้ว่า คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักจะมีการศึกษา
หาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อ การซื้อในแต่ละครั้งจะไม่ได้ซื้อโดยตัดสินใจหน้าร้านเสียทีเดียว
หากในขณะน้ันมีข้อมูลเบื้องต้นเพียงจ ากัดหรือหากไม่มีข้อมูล ก็จะหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการน้ันอย่างถ่ีถ้วนก่อน
การตัดสินใจซื้อ การส่งเสริมการขายอาจเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ หากแต่การหา
ข้อมูลอย่างละเอียดจากแหล่งต่างๆก่อนการซื้อจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าเพียงการมองเห็นและตัดสินใจ
ซื้อทันที 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะขอแยกเป็น 2 ประเด็นดังน้ี  
 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผลการศึกษาในครั้งน้ีประโยชน์อย่างย่ิงกับนักวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการต่อยอดในการท าวิจัยเชิง
อนุมานในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการซื้อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงลักษณะทาง
ประชากรศาตร์กับบุคลิกภาพเพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดีข้ึน 
  นอกจากน้ีจากท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ารูปแบบการจัดแบ่งกลุ่มของบุคลิกภาพในปัจจุบันมีมากมาย 
ซึ่งยังสามารถใช้แนวคิดของนักทฤษฎีท่านอื่นมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือเกิดต่อยอด
การบูรณาการศาสตร์ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพต่อไป 
  ส าหรับผู้ประกอบการ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการท าธุรกิจและแผนการตลาดให้
เหมาะสมกับตราสินค้าของตนเอง ซึ่งตามที่ที่ศรันย์ อมาตยกุล และก่อพงษ์ พลโยราช (2559) ได้น าเสนอว่า 
บุคลิกภาพของตราสินค้าจะส่งผลโดยตรงกับบุคลิกภาพของผู้บริโภค ดังน้ันหน่วยงานธุรกิจจึงจ าเป็นต้องออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับบุคลิกภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจากข้อมูลที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ามักจะเกิดข้ึน ณ จุดขาย 
ดังน้ันพนักงานขายจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการท าให้เกิดการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งในเบื้องต้น
ผู้บริโภคมักจะรู้จักและมีแนวโน้มเข้าหาสินค้าท่ีมีความใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของตนอยู่แล้ว ดังน้ันจากผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มเน้นภาพลักษณ์ และกลุ่มตามใจตนเอง จะมีแนวโน้มการเกิดการซื้อแบบไม่ได้วางแผนสูงหากสินค้าตรง
กับบุคลิกภาพของตนและเพ่ิมมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพย่อมจะน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อที่ง่าย
ข้ึน ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มหัวสมัยใหม่อาจจะต้องเน้นการให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือกระตุ้นการซื้อ
ในรูปแบบอื่นเน่ืองจากโอกาสไม่เกิดการตัดสินใจซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยต่อไป 
  ส าหรับผู้ที่สนใจขยายผลงานวิจัยชิ้นน้ีสามารถน าองค์ประกอบแต่ละด้านที่ได้สกัดน้ันไปหาความ
แตกต่างของผู้บริโภคในกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ เช่นกลุ่มคนในเจนเนอเรชั่นต่างๆ หรือกลุ่มคนที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
  นอกจากน้ีการศึกษาบุคลิกภาพของผู้บริโภคในแง่การตัดสินใจซื้อในรูปแบบออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ควร
น ามาพิจารณาเน่ืองจากในปัจจุบันธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ก าลังเจริญเติบโตข้ึนอย่างมากในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ีอศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ และการทดสอบไคสแควร์ ผลจากการวิจัย พบว่า 1) 
โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01 - 00.00 น. มีระยะเวลาในการใช้เฉลี่ย 1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน 
มีความถ่ีในการใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสื่อสาร คือ สมาร์ทโฟน มีจุดประสงค์ในการใช้งาน 
คือ รับข้อมูลข่าวสาร มลีักษณะการใช้งาน คือ การแชท/สนทนาข้อความ โดยแอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ 
Facebook ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือการผ่อนคลายความเครียด และมีอุปสรรคในการใช้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ คือ มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้า และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ตามล าดับ ผลกระทบด้านสังคม คือ มีการสื่อสารกับคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน มีการสื่อสารกับ
เพ่ือนวัยเดียวกันเพ่ิมข้ึน และมีการสื่อสารกับเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน ตามล าดับ ผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจ คือ ได้
ผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมอื่น ได้รับความบันเทิงจากการดูหนังฟังเพลง และได้รับความบันเทิงจากการดู
กีฬา ตามล าดับ ผลกระทบด้านสุขภาพ คือ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกัน/รักษาโรคที่
ผู้สูงอายุควรระวัง ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า เพศ สถานภาพ และลักษณะการอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
และลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์   
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุ  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study behaviors and effects to elderly people from using social 
media, including study of relationships between demographics and senior behaviors. The samples 
of this study were 400 senior citizens, who live in Udon Thani Municipality, whom were selected 
by convenience sampling. Using questionnaire to collect data and data analysis by statistics, 
which were frequency, percentage, and Chi-square test. The research result found that 1) 
normally, the elders used social media between 6.01 p.m. - 00.00 a.m. The period of time that 
the majority of them used social media was 1-3 hours, and the frequency was using more than 
one time/ day. The devices that they used were smart phones, and using objective was receiving 
news and information.  Usage condition was chatting/ messaging. The most popular application 
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was Facebook. The benefit from using social media was stress relief and the obstacle for using 
was the device for communication.  2) The effects when elderly people using social media to 
economic condition were  increasing expense from phone bill, increasing income from selling 
products, and increasing expense from buying device, respectively. The effects to social condition 
were having more communication with family members, and having more communication with 
new friends, respectively. The effects to emotional and mental condition were stress relief from 
other activities, entertainment from watching movies and listening to music, and entertaining 
from watching sports, respectively. The effects to health condition were receiving useful 
information about general health care, receiving useful information about healthy consumption, 
and receiving useful information about disease prevention/ treatment that the senior citizens 
care for those sicknesses. 3) The relationships between demographics and behaviors of elderly 
using social media demonstrated that gender, marital status, and living condition had relationship 
with using objective and using condition of social media   
 
Keywords 
 Consumer behavior, Social media, Elderly 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันมีประเด็นเรื่องผู้สูงอายุถูกน ามาพูดถึงเป็นอย่างมาก และได้ถูกน ามาเป็นประเด็นที่พูดถึงกันใน
ระดับประเทศ จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งเป็นการต่อ
ยอดจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักส าคัญข้อหน่ึงที่กล่าวถึงคือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยมุ่งเน้น
การสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ี ทั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ต่างให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากการมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก
หน่วยงานราชการรวมถึงมีการให้บริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนมากมายเพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่มีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง การมี
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 หรือประชากรที่มีอายุ 65 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ  โดยจากสถิติในปี 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปต่อ
ประชากรทั้งหมดร้อยละ 15.8  (United Nations, 2015) ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างเร็ว ซึ่งเกิดมา
จากคลื่นประชากรรุ่นเกิดล้าน ซึ่งเป็นประชากรที่เกิดในช่วงปี 2506-2526 ก าลังกลายเป็นผู้สูงอายุ นอกจากน้ี
ประชากรสูงอายุวัยปลาย ซึ่งหมายถึงประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 80 ปีข้ึนไปก าลังเพ่ิมข้ึน โดยภายใน 20 ปีนับจากปี 
2560 ประชากรสูงอายุวัยปลายจะเพ่ิมจากจ านวน 1.5 ล้านคน เป็น 3.5 ล้านคน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2560) เมื่อประชากรผู้สูงอายุมากข้ึนท าให้จ านวนผู้สูงอายุบนโลกออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
นอกจากน้ีผลจากการส ารวจเกี่ยวกับความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองที่มีอายุ
ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย 1,500 คน พบว่ามีผู้ที่ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ 55.93 
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ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้คิดเป็นร้อยละ 43.93 และผู้ที่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ร้อยละ 0.13 (NIDA Poll, 2017) แสดงให้
เห็นว่ามีผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งในประเทศไทยมีการท าการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ แต่งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ได้เน้นหนักในมิติทางด้านการสื่อสารที่มีผลกระทบกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
เช่น การเปิดรับสื่อ ทั้งสื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อเฉพาะกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต กิจกรรมและ
ความสนใจ รวมไปถึงความคิดเห็นของผู้สูงอายุ (คงกะพันธ์, 2559) 
 เน่ืองจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุก็มีความแตกต่างจากผู้ใช้สื่อที่มีอายุน้อยกว่า มีรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละวัย (Machielse, 2015) เพราะกลุ่มผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และวัฒนธรรม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในผู้ใช้ทั่วๆ ไปอาจท าให้เกิด
การตัดขาดจากสังคม แต่ส าหรับผู้สูงอายุกลับกลายเป็นเรื่องของความท้าทาย และเป็นการใช้สื่อเพ่ือการเชื่อมต่อกับ
สังคม (Machielse, 2015) ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัด
อุดรธานี โดยผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ รวมทั้ง
เพ่ือสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงอายุเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยใน
อนาคต  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 
 2. ศึกษาผลกระทบจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 
 3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตรก์ับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและลักษณะ
การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และลักษณะการอยู่อาศัย  มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานและลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
  ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 
     
        
         
 
 
  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- ลักษณะการอยู่อาศัย 
 
 

 
 

พฤตกิรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดอุดรธาน ี

- วัตถุประสงคใ์นการใช้งาน 
- ลักษณะการใช้งาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 233,278 คน 
(กรมการปกครอง, 2561) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1967) ผลจากการ
ค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Random Sampling) 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 
3 ตอน มีลักษณะดังน้ี 
  ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และลักษณะการอยู่อาศัย มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 
ช่วงเวลาการใช้ ระยะเวลาการใช้ ความถ่ีการใช้ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสื่อสาร จุดประสงค์ในการใช้งาน ลักษณะ
การใช้งาน แอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และอุปสรรคในการใช้งาน มี
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 4 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสุขภาพ มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 
 3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาแบบสอบถาม  
  3.2 ร่างแบบสอบถามโดยเขียนข้อค าถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ 
  3.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อ
ค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน า 
  3.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน า แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเน้ือหา (Content validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
วัด ความครอบคลุมของข้อค าถามและความชัดเจนของภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ด้วยข้อค าถามในแบบสอบถามชุดน้ีมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00  
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถ่ี 
  ส่วนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้
สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถ่ี 
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  ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถ่ี 
  ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้สถิติการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (226 คน ร้อยละ 56.5) มีอายุระหว่าง 
60 - 65 ปี (229 คน ร้อยละ 57.3) มีสถานภาพสมรสแล้ว (309 คน ร้อยละ 77.3) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(110 คน, ร้อยละ 27.5) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท  (151 คน ร้อยละ 37.8) มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (138 คน ร้อยละ 34.5) และอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นหลัก (361 คน ร้อยละ 
90.3) 
 
 2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01- 
00.00 น. (174 คน ร้อยละ 43.5) มรีะยะเวลาในการใช้เฉลี่ย 1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน (137 คน ร้อยละ 34.3) มีความถ่ี
ในการใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน (354 คน ร้อยละ 88.5) อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสื่อสาร คือ สมาร์ทโฟน (312 คน 
ร้อยละ 78.0) มีจุดประสงค์ในการใช้งาน คือ รับข้อมูลข่าวสาร (145 คน ร้อยละ 36.3) มีลักษณะการใช้งาน คือ 
การแชท/สนทนาข้อความ (226 คน ร้อยละ 56.5) โดยแอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ Facebook (209 คน 
ร้อยละ 52.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ การผ่อนคลายความเครียด (139 คน ร้อยละ 34.8) 
และมีอุปสรรคในการใช้เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร (115 คน ร้อยละ 28.8) 
 
 3. ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
1 - 4 
 
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีด้านเศรษฐกิจ 
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ความถ่ี ร้อยละ 
1. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 105 16.5 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพเดิมจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ 65 10.2 
3. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 57 8.9 
4. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริมที่เกิดจากการติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 54 8.5 
5. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเสี่ยงโชคโดยใช้ข้อมูลจากสื่อสงัคมออนไลน์ 42 6.6 
6. มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เพ่ิมข้ึนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 147 23.0 
7. มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ิมข้ึนจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 77 12.1 
8. มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนจากสั่งซือ้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 44 6.9 
9. เสียเวลาในการประกอบอาชีพเน่ืองจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ 25 3.9 
10. มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการเสี่ยงโชคโดยใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ 22 3.4 

รวม 638 100.0 
หมายเหตุ: เป็นข้อค าถามที่เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ 
มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เพ่ิมข้ึนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (147 คน ร้อยละ 23.0) มีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
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การจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (105 คน ร้อยละ 16.5) และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (77 คน ร้อยละ 12.1) ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีด้านสังคม 
 

ผลกระทบด้านสังคม ความถ่ี ร้อยละ 
1. มีการสื่อสารกับคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 273 34.3 
2. มีการสื่อสารกับเพ่ือนวัยเดียวกันเพ่ิมข้ึน 169 21.2 
3. มีการสื่อสารกับเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน 147 18.4 
4. มีการสื่อสารกับเพ่ือนต่างวัยเพ่ิมข้ึน 91 11.4 
5. ใช้ในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานได้สะดวกข้ึน 33 4.1 
6. ใช้ในการสื่อสารกับหน่วยงานราชการได้สะดวกข้ึน 31 3.9 
7. มีการสื่อสารกับเพ่ือนชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน 17 2.1 
8. มีการสื่อสารกับบุคคลที่ไม่รู้จัก/ไม่เคยพบหน้า 27 3.4 
9. มีการสื่อสารด้วยวาจากับเพ่ือนลดลง 5 0.6 
10. มีการสื่อสารด้วยวาจากับคนในครอบครัวลดลง 3 0.4 
11. มีการสื่อสารด้วยวาจากับเพ่ือนร่วมงานลดลง 1 0.1 

รวม 797 100.0 
หมายเหตุ: เป็นข้อค าถามที่เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลกระทบด้านสังคมจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ มี
การสื่อสารกับคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน (273 คน ร้อยละ 35.9) มีการสื่อสารกับเพ่ือนวัยเดียวกันเพ่ิมข้ึน (169 คน 
ร้อยละ 22.2) และมีการสื่อสารกับเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน (147 คน ร้อยละ 19.3) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจ ความถ่ี ร้อยละ 
1. ได้ผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมอื่น 297 40.6 
2. ได้รับความบันเทิงจากการดูหนังฟังเพลง 180 24.6 
3. ได้รับความบันเทิงจากการดูกีฬา 87 11.9 
4. ได้รับความบันเทิงจากการเล่นเกม 53 7.3 
5. ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการติดตามข่าวสารของดารา/ศิลปินที่ชื่นชอบ 23 3.1 
6. ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการติดตามข่าวสารของนักกีฬาที่ชื่นชอบ 17 2.3 
7. เกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม 30 4.1 
8. เกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 24 3.3 
9. เกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ 16 2.2 
10. เกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารของดารา/ศิลปินที่เป็นแบบอย่างไม่ดี 2 0.3 
11. เกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านปัญหาทางเพศ 2 0.3 

รวม 731 100.0 
หมายเหตุ: เป็นข้อค าถามที่เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 3 
อันดับแรก คือ ได้ผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมอื่น (297 คน ร้อยละ 40.6) ได้รับความบันเทิงจากการดูหนัง
ฟังเพลง (180 คน ร้อยละ 24.6) และได้รับความบันเทิงจากการดูกีฬา (87 คน ร้อยละ 11.9) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ผลกระทบจากการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีด้านสุขภาพ 
 

ผลกระทบด้านสุขภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
1. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป 231 32.6 
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 134 18.9 
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกัน/รักษาโรคที่ผูสู้งอายุควรระวัง 88 12.4 
4. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 65 9.2 
5. มีอาการปวดคอ/บ่า/ไหล่จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป 76 10.7 
6. สายตาผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 64 9.0 
7. มีอาการตาพร่ามัวจากการใช้สายตาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป 51 7.2 

รวม 709 100.0 
หมายเหตุ: เป็นข้อค าถามที่เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ 
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป (231 คน ร้อยละ 32.6) ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (134 คน ร้อยละ 18.9) และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกัน/รักษาโรค
ที่ผู้สูงอายุควรระวัง (88 คน ร้อยละ 12.4) ตามล าดับ 
 
 4. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี พบว่า 
    
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพศ Chi-Square Test 

ชาย หญิง 2  P 
n % n % 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ใช้รับข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนวัยเดียวกัน 
ใช้ติดต่อกับบุคคลในครอบครัว 
ใช้ติดตามบุคคลใกล้ชิด 
ใช้ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ 
ใช้เพ่ือความบันเทิง 
ใช้พัฒนาความจ า 
ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อมูลข่าวสาร 
ใช้ในงานอดิเรกและท ากิจกรรมอื่น 

 
64 
41 
48 
6 
2 
5 
2 
4 
2 

 
36.8 
23.6 
27.6 
3.4 
1.1 
2.9 
1.1 
2.3 
1.1 

 
81 
21 
77 
8 
3 
25 
1 
9 
1 

 
35.8 
9.3 
34.1 
3.5 
1.3 
11.1 
0.4 
4.0 
0.4 

25.248** .001 

รวม 174 100 226 100 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพศ Chi-Square Test 

ชาย หญิง 2  P 
ลักษณะการใช้งาน 

ใช้แชท/สนทนาข้อความ 
ส่งสต๊ิกเกอร์ 
ส่งต่อรูปภาพและข้อมูลข่าวสาร 
โทรศัพท์แบบเสียง/Face time 

 
121 
8 
14 
30 

 
69.5 
4.6 
8.0 
17.2 

 
105 
13 
55 
48 

 
46.5 
5.8 
24.3 
21.2 

27.884** .000 

เล่นเกมออนไลน์ 
ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี 

ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

- 
- 
1 

- 
- 

0.6 

2 
1 
2 

0.9 
0.4 
0.9 

27.884** .000 

รวม 174 100 226 100 
**P< .01 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
สถานภาพ Chi-Square Test 

โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย 2  P 
n % n % n % n % 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ใช้รับข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้สิ่งใหม ่
ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน 
ใช้ติดต่อกับบุคคลในครอบครัว 
ใช้ติดตามบุคคลใกล้ชิด 
ใช้ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ 
ใช้เพื่อความบันเทิง 
ใช้พัฒนาความจ า 
ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อมูลข่าวสาร 
ใช้ในงานอดิเรกและท ากิจกรรมอ่ืน 

 
13 
4 
10 
1 
- 
- 
- 
- 
1 

 
44.8 
13.8 
34.5 
3.4 
- 
- 
- 
- 

3.4 

 
114 
43 
97 
9 
2 
27 
3 
12 
2 

 
36.9 
13.9 
31.4 
2.9 
0.6 
8.7 
1.0 
3.9 
0.6 

 
3 
12 
7 
3 
2 
1 
- 
1 
- 

 
10.3 
41.4 
24.1 
10.3 
6.9 
3.4 
- 

3.4 
- 

 
15 
3 
11 
1 
1 
2 
- 
- 
- 

 
45.5 
9.1 
33.3 
3.0 
3.0 
6.1 
- 
- 
- 

45.179** .006 

รวม 29 100 309 100 29 100 33 100 
ลักษณะการใช้งาน 

ใช้แชท/สนทนาข้อความ 
ส่งสต๊ิกเกอร์ 
ส่งต่อรูปภาพและข้อมูลข่าวสาร 
โทรศัพท์แบบเสียง/Face time 
เล่นเกมออนไลน์ 
ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี 
ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

 
18 
3 
3 
5 
- 
- 
- 

 
62.1 
10.3 
10.3 
17.2 

- 
- 
- 

 
173 
12 
53 
66 
2 
1 
2 

 
56.0 
3.9 
17.2 
21.4 
0.6 
0.3 
0.6 

 
23 
4 
2 
- 
- 
- 
- 

 
79.3 
13.8 
6.9 
- 
- 
- 
- 

 
12 
2 
11 
7 
- 
- 
1 

 
36.4 
6.1 
33.3 
21.2 

- 
- 

3.0 

29.350* .044 

รวม 29 100 309 100 29 100 33 100 
**P< .01, *P <.05 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

                                     

101 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า สถานมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะการใช้งานจ าแนกตาม
ลักษณะการอยู่อาศัย 

 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน ์

ลักษณะการอยู่อาศัย Chi-Square Test 
อยู่กับ

ครอบครัว 
อยู่คนเดียว อยู่กับ

เพื่อน 
อื่นๆ 

2  P 
n % n % n % n % 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ใช้รับข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้สิ่งใหม ่
ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน 
ใช้ติดต่อกับบุคคลในครอบครัว 
ใช้ติดตามบุคคลใกล้ชิด 
ใช้ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ 
ใช้เพื่อความบันเทิง 
ใช้พัฒนาความจ า 
ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อมูลข่าวสาร 
ใช้ในงานอดิเรกและท ากิจกรรมอ่ืน 

 
134 
53 
120 
4 
3 
28 
3 
13 
3 

 
37.1 
14.7 
33.2 
1.1 
0.8 
7.8 
0.8 
3.6 
0.8 

 
2 
3 
1 
6 
2 
2 
- 
- 
- 

 
12.5 
18.8 
6.3 
37.5 
12.5 
12.5 

- 
- 
- 

 
8 
1 
4 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
53.3 
6.7 
26.7 
13.3 

- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
5 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
12.5 
62.5 

- 
25.0 

- 
- 
- 
- 
- 

118.491** .000 

รวม 361 100 16 100 15 100 8 100 
ลักษณะการใช้งาน 

ใช้แชท/สนทนาข้อความ 
ส่งสต๊ิกเกอร์ 
ส่งต่อรูปภาพและข้อมูลข่าวสาร 
โทรศัพท์แบบเสียง/Face time 
เล่นเกมออนไลน์ 
ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี 
ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

 
207 
7 
66 
76 
2 
1 
2 

 
57.3 
1.9 
18.3 
21.1 
0.6 
0.3 
0.6 

 
4 
7 
3 
1 
- 
- 
1 

 
25.0 
43.8 
18.8 
6.3 
- 
- 

6.3 

 
9 
5 
- 
1 
- 
- 
- 

 
60.0 
33.3 

- 
6.7 
- 
- 
- 

 
6 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
75.0 
25.0 

- 
- 
- 
- 
- 

100.621* .000 

รวม 361 100 16 100 15 100 8 100 
**P< .01 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ลักษณะการอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะการ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี มีข้อค้นพบส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01 - 00.00 น. มี
ระยะเวลาในการใช้เฉลี่ย 1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน มีความถ่ีในการใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ และญาศินี เคารพธรรม (2560) 
พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุมีแนวโน้มและเป็นที่นิยมมากข้ึน  
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 2. ผลจากการศึกษา พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
อารมณ์และจิตใจ รวมทั้งด้านสุขภาพ จ าแนกได้เป็นผลกระทบเชิงบวก เช่น มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการสื่อสารกับคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน ได้ผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมอื่น และได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ผลกระทบเชิงลบ เช่น  มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์
เพ่ิมข้ึนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีการสื่อสารด้วยวาจากับคนในครอบครัวลดลง เกิดความเครียดจากการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม มีอาการปวดคอ/บ่า/ไหล่จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกิน ไป เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ และญาศินี เคารพธรรม (2560) พบว่า สื่อสังคมออนไลน์มีผล
ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้สูงอายุ เช่น หากมีรายการที่มีการปลุกระดมทางการเมือง ด้วยอารมณ์ที่รุนแรง เมื่อ
ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นเวลานาน จะเกิดความเครียดสะสมข้ึนโดยไม่รู้ตัว และส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ส่วน
ผลกระทบในทางบวกคือ ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกสบายใจ คลายความเหงาและความเครียดลงได้เป็น
อย่างดี   
 3. ผลจากการศึกษา พบว่า เพศ สถานภาพ และลักษณะการอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ในการใช้งาน และลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุมีความแตกต่าง
กันตามไปดัวย สอดคล้องกับงานของ กันตพล บันบัดทอง (2557) และ ภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุมีความ
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1 เน่ืองจากผู้สูงอายุวัยเกษียณมีเวลาว่างมากข้ึน มีความต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับคนในครอบครัวและเพ่ือน ท าให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพอีกช่องทางหน่ึง 
ดังน้ัน ภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการสื่อสารควรมีรูปแบบในการน าเสนอให้เหมาะสม 
  1.2 ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุน นโยบาย งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือที่ผู้สูงอายุจะได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง 
  2.2 ควรมีการศึกษาโปรแกรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นในรูป
แบบอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลกระทบของความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่มีต่อความ
ต้ังใจซ้ือซ้้าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 

THE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION AND PERCEIVED SWITCHING COST ON 
REPURCHASE INTENTION OF CUSTOMER SHOPPING ONLINE VIA E-COMMERCE         

Jianhai Li1 และ เสาวลักษณ ์จิตต์น้อม1 

Jianhai Li and Saowalak Jitnom 
1 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุน
การเปลี่ยนผู้ให้บริการที่มีต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคของประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ    
E-Commerce กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในประเทศจีนที่มีประสบการณ์ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ        
E-Commerce ในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาของปี 2561 (มิถุนายน - ธันวาคม) จ านวน 385 ราย ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ http://www.wjx.com/ และส่ง QR code หรือ link โดยผ่าน
ช่องทาง QQ, Wechat, Line ให้กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลจากการวิจัยพบว่า 
 1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีผลกระทบต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคของประเทศจีนที่ใช้บริการ   
ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านความคาดหวังของผู้บริโภคและด้านคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการทั้ง 2 ด้านมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้านคุณค่าของสินค้าหรือบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการทั้ง 3 ด้าน โดยด้านต้นทุนในการแปลงหลักการ ด้านต้นทุนใน
การแปลงทางการเงินและต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์ ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค
ประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce  
 
ค้าส้าคัญ 
 ความพึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค 
การบริการช้อปปิ้งออนไลน์ E-Commerce 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the impact of customer satisfaction and 
perceived switching cost on repurchase intention of customer shopping online via E-Commerce. 
The samples of this study were 385 customers in China that have shopping online experience via 
E-Commerce in the past few years of 2018 (June - December). Collecting data by creating an 
online questionnaire with the website http://www.wjx.com/ and send the QR code or link via QQ, 
WeChat, Line to the sample group. And analyzed by using quantitative analysis .   
              The findings revealed that 
              1.  Customer satisfaction affects the repurchase intention of customer in China who 
using online shopping services via E-Commerce system. Both customer expectations and 
perceived quality, have a positive impact on the repurchase intention of customer, with statistical 
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significant at the 0.01 level. Perceived value has a positive impact on the repurchase intention of 
customer, with statistical significance at 0.05 level. 
            2. Perceived switching cost does not affect the repurchase intention of customer who 
using online shopping services via E-Commerce system. Perceived procedural cost has a Positive 
on the repurchase intention of customer without statistical significance. Both perceived financial 
cost conversion and perceived relationship cost have a negative impact on the repurchase 
intention of customer without statistical significance. 
 
Keywords 
 Customer Satisfaction, Perceived Switching Cost, Repurchase Intention of Customer, 
Shopping Online, E-commerce 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นตัวช่วยให้กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศก าลังพัฒนาได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางในระดับโลก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่
ทั่วโลก ช่วยให้ผู้บริโภคที่อยู่ในชนบทสามารถหาสินค้าหรือบริการได้เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่อยู่ในเมือง เป็นการช่วย
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมความเข้มข้นของการแข่งขัน ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและระบบ
เศรษฐกิจในวงกว้าง (อรประพัทธ์ ณ นคร และธรรมวิมล สุขเสริม , 2561) การรายงาน Global E-Commerce 
ประจ าปี 2017 รายงานว่า ยอดการค้าปลีกออนไลน์ทั่วโลกในปี 2017 มีถึง 2.304 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต
อีกร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปี 2016 ในขณะเดียวกัน ยอดการค้าปลีกทั่วโลกในปี 2017 มีประมาณ 22.64 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตแค่ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2016 สัดส่วนของยอดการค้าปลีกออนไลน์ในยอดการค้า
ปลีกทั่วโลกเพ่ิมจากร้อยละ 8.6 ของปี 2016 ข้ึนมาเป็นร้อยละ 10.2 ของปี 2017 (ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นานาชาติของประเทศจีน [CIECC], 2018)  
 ประเทศจีนเป็นประเทศก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมัยน้ี มีประชากรที่มีก าลังซื้อเป็น
จ านวนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กว้างขวางการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการต่อสินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคประเทศจีน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (2006 - 2017) ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศจีนได้เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ท าให้ตลาด E-Commerce ประเทศจีนมีความก้าวหน้าจนเป็นขนาดใหญ่อันดับที่ 1 ของโลก ตามการ
รายงานของ CIECC ระบุว่า จนถึงปี 2017 มูลค่าตลาด E-Commerce ประเทศจีนสูงถึง 29.16 ล้านล้านหยวน 
(ประมาณ 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และสัดส่วนของยอดการค้าปลีกออนไลน์ในยอดการค้าปลีกทั้งหมดของ
ประเทศจีนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ12.6 (CIECC, 2018) รายงานการพัฒนาของอินเตอร์เน็ตที่ประเทศจีนฉบับที่ 41 
รายงานว่า จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2017 ผู้ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศจีนมีจ านวน 5.33 ร้อยล้านคน และ
ครองสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศจีน ยอดการค้าปลีกออนไลน์ของประเทศจีนในปี 
2017 อยู่ที่ 7.18 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เติบโตร้อยละ 32.2 เมื่อเทียบกับปี 
2016 (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งชาติจีน (CINIC, 2018) 
 แต่ดูจากข้อมูลสถิติด้านการเติบโตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ประเทศจีนแล้ว จะเห็นว่าหลังจากปี 2012 
อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ประเทศจีนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกทุกปี  (CINIC, 2018) ก่อให้เกิดการเติบโต
ของผู้ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศจีนชะลอตัวลงเรื่อย ๆ และการเติบโตทางรายจ่ายของผู้ใช้บริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ที่เพ่ิมใหม่ในประเทศจีนก็ชะลอตัวลงเรื่อย ๆ เตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ทราบว่า ยุคที่การ
เติบโตของอุตสาหกรรม E-Commerce ข้ึนอยู่กับการเติบโตทางด้านประชากรผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจบไปแล้ว การ
แข่งขันทาง E-Commerce ได้เข้าสู่สนามการแข่งขันครึ่งหลังของเกม เน่ืองจากผู้ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่คาดว่า
จะเพ่ิมในอนาคตเป็นไปได้น้อยมากแล้ว แนวทางการพัฒนาธุรกิจ E-Commerce จึงจ าเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงไป



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

107 
 

มุ่งเน้นผู้ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ในปัจจุบัน การวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ก็ต้องเปลี่ยนความมุ่งเน้นเป็น
การรักษาลูกค้าเก่าแทน Reicheheld (1996) ได้ท าการวิจัยพบว่า การแสวงหาลูกค้าใหม่จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการ
รักษาลูกค้าเดิมถึง 5 เท่า ด้วยลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างทางผู้ประกอบธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์และผู้บริโภคที่
ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ จะท าให้ค่าใช้จ่ายการบริการลูกค้าของบริษัทค่อย ๆ ลดลง แต่ผลก าไรจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  
ข้อมูลสถิติจาก JMedia (2016) แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าบริษัท E-Commerce ที่เริ่มต้นด้วยยอดขายไม่ดีมีประมาณ 
75% ไม่ได้สร้างการซื้อซ้ าจากผู้บริโภค แต่หลังจากน้ัน 3 ปี ยอดขายของบริษัทเหล่าน้ีมีประมาณ 50% มาจากการ
ซื้อซ้ าของผู้บริโภค ดังน้ัน การสร้างและรักษาลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว รักษาผู้บริโภคได้
อย่างย่ังยืน สร้างการซื้อซ้ าจากผู้บริโภค (Repurchase Intention of Customer) กลายเป็นประเด็นที่น่าศึกษาใน
ตลาด E-Commerce (เครือข่ายข่าวคุณภาพแห่งประเทศจีน [China Quality News], 2011) 
 การวิจัยครั้งน้ีจึงให้ความส าคัญในปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) 
เพราะความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพหลักในการสร้างการซื้อซ้ าจากผู้บริโภค 
American Customer Satisfaction Index (ACSI) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเกิดข้ึนมาจาก 3 ปัจจัย
หลัก ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวังของผู้บริโภค คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับ  และคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับ (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์, 2548) แต่ผลการศึกษาทางการตลาดของ Wang and 
He (2006) แสดงให้เห็นว่า แค่ท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างการซื้อซ้ าจากผู้บริโภค ผู้บริโภคที่พึง
พอใจก็อาจจะเปลี่ยนผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ มีเพียงผู้บริโภคผู้ที่มีความพึงพอใจระดับสูงเต็มตัวด้วยความภักดี 
มีความต้ังใจซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์รายเดิมต่อไป ความไม่พอใจไม่ได้
หมายความว่า ไม่ภักดี ผู้บริโภคหลาย ๆ คน ท่ีไม่พอใจยังคงใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์จากผู้ประกอบธุรกิจช้อปปิ้ง
ออนไลน์รายเก่าเหมือนเดิม แค่ผู้บริโภคที่ไม่พอใจอย่างมากเท่าน้ันที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์อย่าง
สิ้นเชิง อย่างน้ันเพียงแค่ความพึงพอใจของผู้บริโภคยังไม่สามารถสร้างความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคได้ทั้งหมด การ
วิจัยครั้งน้ีจึงจ าเป็นต้องการเพ่ิมต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ (Switching Cost) เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่มีต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคของประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
            การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการวิจัยเชิงประจักษ์ 
(Empirical Research) โดยก าหนดข้ันตอนด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  
 
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคประเทศจีนที่มีประสบการณ์ใช้บริการ      
ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาของปี 2561 (มิถุนายน - ธันวาคม)  
               1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน และ
มีจ านวนมาก จึงใช้สูตรค านวณของ คณิต ไข่มุกด์ (2546) ขนาดตัวอย่างที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 267 ราย 
ผู้วิจัยขอเก็บจ านวน 400 ราย  
               1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Methods) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยกระจาย
การสุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ท าการเก็บข้อมูล และประชากรที่อยู่ในแต่ล่ะพ้ืนที่มีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากัน 
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              2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
               การศึกษาในครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสอบถาม
ประกอบมี 4 ส่วน ดังน้ี 
               2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ผู้วิจัยได้ทบทวนการ
รายงานจาก CINIC (2018) ประกอบด้วย 9 ข้อ ค าถาม ดังน้ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน 
ประเภทสินค้าหรือบริการ ความถ่ีต่อเดือน รายจ่ายช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเดือน และเว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ โดย
แบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบปลายปิด (Close-ended) และมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) (บุญใจ 
ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) 
               2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นกับความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้ง 3 ด้าน ความคาดหวังของผู้บริโภค คุณภาพของ
สินค้าหรือบริการและคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ผู้วิจัยได้บูรณาการมาจากแบบสอบถามของ Zeithaml et al. 
(1990), เสาวคนธ์ หอมสุด (2557), วรท ธรรมวิทยาภูมิ (2558), จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี (2559), เทพวิษัณุ       
สุขส าราญ(2559), นัทธีรา พุมมาพันธ์ุ (2560), อัมพล ชูสนุก และคณะ (2560) และชูชัย สมิทธิไกร (2561) 
ประกอบด้วย 9 ข้อ ค าถาม ดังน้ี ความคาดหวังภาพรวม การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือ 
คุณภาพสินค้าหรือบริการในภาพรวม คุณภาพสินค้าหรือบริการในแง่ของการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล 
คุณภาพของสินค้าหรือบริการในแง่ของความน่าเชื่อถือ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพ และ
การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ 
               2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ (Perceived Switching Cost) เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นกับการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ท้ัง 3 ด้าน ต้นทุนในการแปลง
หลักการ ต้นทุนในการแปลงทางการเงินและต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์ ผู้ วิจัยได้บูรณาการมาจาก
แบบสอบถามของ Dick and Basu (1994), Klemperer (1995), Burnham et al. (2003), Lam et al. (2004), 
Wen (2012) และธนัท เกิดเจริญ (2552) ซึ่งประกอบด้วย 9 ข้อ ค าถาม ดังน้ี ต้นทุนในการสรรหา ต้นทุนการเรียนรู้ 
ต้นทุนในการด าเนินงาน ต้นทุนความไม่แน่นอน การสูญเสียค่าใช้จ่ายที่จมลง การสูญเสียผลประโยชน์และสิทธิพิเศษ
ที่สะสมไว้ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนตัว การสูญเสียทางความสัมพันธ์ต่อผู้ให้บริการ และการสูญเสียความรู้สึก
ส่วนตัวต่อตราย่ีห้อ 
               2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค (Repurchase Intention of Customer) 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นกับความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้บูรณาการมาจาก
แบบสอบถามของ Wen (2012), Song (2013), เกศสิรี ปั้นธุระ (2556), เสาวคนธ์ หอมสุด(2557) และอรประพัทธ์ 
ณ นคร และธรรมวิมล สุขเสริม (2561) ประกอบด้วย 4 ข้อ ค าถาม ดังน้ี การก าหนดให้เป็นตัวเลือกแรก ความ
เป็นไปได้ในการซื้อซ้ า ความต้ังใจซื้อ และความต้ังใจใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิม 
 
              3. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
               ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับ
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี  
               3.1 ศึกษาค้นคว้ารายงาน แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัย และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของผู้บริโภค” “การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ” “ความต้ังใจซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภค” เพ่ือก าหนดประเด็นที่ใช้ในแบบสอบถาม  
               3.2 สร้างแบบสอบถามโดยความครอบคลุมของเน้ือหาการวิจัย และประเด็นที่น าประยุกต์ใช้จาก
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
               3.3 ตรวจสอบเน้ือหาและลักษณะข้อค าถามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และรับรองความ
ถูกต้องของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุติ  
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               3.4 ท าการแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
และทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
 4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าต าราเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรายงานที่ประกาศออนไลน์จาก CINIC และ CIECC 
 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยแบบสอบถามจากผู้บริโภคประเทศจีนที่มีประสบการณ์ใช้
บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาของปี 2561 (มิถุนายน - ธันวาคม) จ านวน 
400 ราย 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                หลังจากท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าตอบจากแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์กลับคืนมาจ านวน 385 ฉบับ และท าการลงรหัสข้อมูลให้เป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วท าการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
               5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบนามบัญญัติ จะวิเคราะห์
ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
               5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ และความ
ต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
               5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความพึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ต้นทุนการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการ และความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) 
 5.4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัยครั้งน้ี ว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
        
ผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาในครัง้น้ี สามารถสรุปตามภาคส่วนของแบบสอบถาม ได้ดังต่อไปน้ี  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสว่นบุคคลและประสบการณ์ 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40  
 1.2 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.12 และอายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 นอกจากน้ี ยังมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.04 มีอายุที่ต่ ากว่า 
18  ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 และอายุที่สูงกว่า 60 ปี มีเพียงจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26   
 1.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.93 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 และอนุปริญญา/ ปวส จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.65 นอกจากน้ี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 และระดับปริญญาเอกหรือสูงกว่า จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.30  
 1.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.35 อาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.86 และอาชีพอื่น ๆ โดยประกอบมี อาชีพอิสระ คนงานก่อสร้างอาชีพครู และว่างงาน จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.01 
 1.5 ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายได้ ต่ ากว่า 2,000 หยวน จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.68 และมีรายได้ระหว่าง 4,001 – 6,000 หยวน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42 มีรายได้ระหว่าง 
2,000-4,000 หยวน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 มีรายได้สูงกว่า 8,000 หยวน จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ17.14 และมีรายได้ระหว่าง 6,001 – 8,000 หยวน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06 
               1.6 ประเภทสินค้าหรือบริการ (หลายตัวเลือก) ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อผ่านออนไลน์ มีซื้อเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 87.53 รองลงมาคือ ซื้อของใช้ในครัวเรือน/เครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 296 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.88 ซื้อเครื่องส าอาง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 58.96 ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 ซื้อหนังสือ/ซีดีเสียงภาพ จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03 และซื้อ
สินค้าหรือบริการอื่น ๆ โดยประกอบมี สั่งอาหาร กับข้าว ผลไม้ ขนมกินเล่น  จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21 
 1.7 ความถ่ีช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ระหว่าง 5 -10 ครั้ง จ านวน 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 5 ครั้ง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 นอกจากน้ีก็เป็น
ระหว่าง 11-15 ครั้ง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ระหว่าง16 - 20 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 
และสูงกว่า 20 ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 1.8 รายจ่ายช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่ ากว่า 1,000 หยวน เป็นจ านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 รองลงมาคือ ระหว่าง 1,000 – 2,000 หยวน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 
ระหว่าง 2,001 – 3,000 หยวน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 นอกจากน้ี ระหว่าง 3,001 – 4,000 หยวน 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 และสูงกว่า 4,000 หยวน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 
 1.9 เว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ (หลายตัวเลือก) ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อจาก TaoBao 
จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 89.35 รองลงมาคือ จาก Tmall จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 จาก JD 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.78 จาก VIP จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 นอกจากน้ี ยังมี จาก 
SuNing จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 จาก DangDang จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 จาก JUMEI 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 จาก GOMEI จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 และซื้อจากเว็บไซต์อื่นๆ 
ประกอบมี PingDuoDuo, ELe, MeiTuan, DianPing, KaoLa จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการและ
ความต้ังใจซ้ือซ้้าของผู้บริโภค 
                2.1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.524) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคาดหวังของ
ผู้บริโภค (  ̅= 3.97, S.D. = 0.587) รองลงมาคือด้านคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (  ̅ = 3.78, S.D. = 0.620) และ
ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (  ̅ = 3.75, S.D. = 0.599) ตามล าดับ 
  2.1.1 ความคาดหวังของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.97, S.D. = 0.587) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริโภคคาดว่า
การใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภคได้ (  ̅ = 4.10, S.D. = 0.771) 
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ผู้บริโภคมีความคาดหวังโดยรวมต่อการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์สูงมาก (  ̅ = 4.03, S.D. = 0.723) และผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ (  ̅ = 3.80, S.D. = 0.807) ตามล าดับ 
                2.1.2 ความคาดหวังของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.75, S.D. = 0.599) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณภาพของการ
ใช้บริการ ช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้บริโภค (  ̅ = 3.90, S.D. = 0.746) 
โดยรวมแล้ว บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ท่านได้รับมีคุณภาพที่ดี (  ̅ = 3.70, S.D. = 0.795) และผู้บริโภคมีความมั่นใจ
ต่อคุณภาพการบริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่จะได้รับ (  ̅ = 3.66, S.D. = 0.805) ตามล าดับ 
                2.1.3 คุณค่าของสินค้าหรือบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.78, S.D. = 0.620) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริโภครู้สึกว่า
สนุกสนานและผ่อนคลายกับการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ (  ̅ = 3.92, S.D. = 0.835) ผู้บริโภคพึงพอใจกับคุณภาพ
การบริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ผู้บริโภคได้รับ (  ̅ = 3.75, S.D. = 0.790) และคุณค่าการบริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่
ผู้บริโภคได้รับ คุ้มค่ากับเงิน เวลา พลังงานและจิตวิทยาที่ผู้บริโภคได้เสียออกไป (  ̅ = 3.68, S.D. = 0.820) 
ตามล าดับ 
                2.2 การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.33, S.D. = 0.680) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ต้นทุนในการแปลงหลักการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.57, S.D. = 0.739) 
รองลงมาคือ ต้นทุนในการแปลงทางการเงิน (  ̅ = 3.35, S.D. = 0.871) และต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์     
(  ̅ = 3.07, S.D. = 0.919) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
                2.2.1 การรับรู้ต้นทุนในการแปลงหลักการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.57, S.D. = 0.739) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริโภคคาด
ว่าจะเกิดต้นทุนที่เกี่ยวกับเงิน เวลา และความพยายามในการสรรหาและการประเมินผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ร่าย
ใหม่   (  ̅ = 3.80, S.D. = 0.942) ผู้บริโภคคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง เน่ืองจากคุณภาพการบริการช้อปปิ้งออนไลน์
ของรายใหม่มีความไม่แน่นอน (  ̅ = 3.65, S.D. = 0.943) ผู้บริโภคคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์รายใหม่และเครือข่ายที่ร่วมงานกับรายใหม่ (  ̅ = 3.45, S.D. = 
1.120) และผู้บริโภคคาดว่าจะเกิดต้นทุนในการด าเนินงานจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ เช่น ใช้เวลา
ท าสัญญา ไปเปิด Internet bank (  ̅ = 3.41, S.D. = 1.120) ตามล าดับ 
                2.2.2 การรับรู้ต้นทุในการแปลงทางการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.35, S.D. = 
0.871) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคคาดว่าจะเกิดการสูญเสียผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่สะสมไว้ 
เน่ืองจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ เช่น คะแนนสะสมมานาน แสตมป์แลกซื้อและสิทธ์ิส่วนลด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.42, S.D. = 1.058) และผู้บริโภคคาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายแรกเข้าเน่ืองจากเปลี่ยนใช้
ผู้ให้บริการ ช้อปปิ้งออนไลน์รายใหม่ เช่น ค่าสมัครตอนท าสัญญาและเงินประกัน (  ̅ = 3.30, S.D. = 1.083) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
                2.2.3 การรับรู้ต้นทุในการแปลงทางการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.07, S.D. = 
0.919) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกวางทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ผู้บริโภคคาดว่าจะเกิดการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนตัว เน่ืองจากไม่สามารถน าข้อมูลที่สะสมไว้ไปใช้ที่ผู้ให้บริการราย
ใหม่ ไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับเพ่ือนผู้บริโภคที่อยู่ในผู้ให้บริการรายเดิม ไม่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมของเพ่ือน
ผู้บริโภคที่อยู่ในผู้ให้บริการรายเดิมได้ (  ̅ = 3.24, S.D. = 1.082) ผู้บริโภคคาดว่าจะสูญเสียความรู้สึกส่วนตัวต่อ
ตราย่ีห้อและข้อมูลประจ าตัวก็หายไปด้วยเน่ืองจากการหยุดชะงักความสัมพันธ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (  ̅ = 3.02, S.D. 
= 1.143) และผู้บริโภคคาดว่าจะสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกเน่ืองมาจากการหยุดชะงักความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการช้
อปปิ้งออนไลน์ (  ̅ = 2.97, S.D. = 1.130) ตามล าดับ 
                2.3 ความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.97, S.D. = 0.632) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริโภคมี
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แนวโน้มซื้อสินค้าโดยใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างต่อเน่ืองในอนาคต (  ̅ = 4.15, S.D. = 0.829) หากผู้บริโภค
ต้องการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ผู้บริโภคจะนึกถึงผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เคยใช้เป็นอันดับแรก (  ̅ = 4.07, 
S.D. = 0.804) หากผู้บริโภคต้องการซื้อสิน ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นทางเลือกแรก (  ̅ = 
3.91, S.D. = 0.913) และผู้บริโภคจะต้ังใจซื้อสินโดยใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์  ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงข้ึนตาม
สภาวะเศรษฐกิจ (  ̅ = 3.76, S.D. = 0.904) ตามล าดับ 
 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
               สมมติฐาน 

  ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบE-Commerce 
                : β= 0 ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ไม่มีผลกระทบต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
               : β≠ 0 ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  มีผลกระทบเชิง
บวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
               3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
                3.1.1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคทั้ง 3 ด้าน โดย
ความคาดหวังของผู้บริโภค คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และคุณค่าของสินค้าหรือบริการมีความสัมพันธ์กันกับ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.461 – 0.545 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01  
                3.1.2 การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคคทั้ง 
3 ด้าน ต้นทุนในการแปลงหลักการ ต้นทุนในการแปลงทางการเงิน และต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กันกับความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค โดยด้านต้นทุนในการแปลงหลักการและต้นทุนในการแปลงทาง
การเงินมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.100 – 0.106 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้านต้นทุนในการ
แปลงความสัมพันธ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.080 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 
                3.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ความพึงพอใจของผู้บริโภค 3 ด้าน 
และการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ในอยู่ระหว่าง 0.101 - 0.678 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.395- 2.183 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 เมื่อพิจาณาเห็นว่า แต่ล่ะด้านของตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์ และไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) 
                จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค 
               3.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่าง ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค 
               ความพึงพอใจของผู้บริโภค (CS) ทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย ความคาดหวังของผู้บริโภค (CE) คุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ (PQ) คุณค่าของสินค้าหรือบริการ (PV) และการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ (PSC) ทั้ง 3 
ด้าน ประกอบด้วย ต้นทุนในการแปลงหลักการ (PC) ต้นทุนในการแปลงทางการเงิน (FC) ต้นทุนในการแปลง
ความสัมพันธ์ (RC) ร่วมกันพยากรณ์ความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค (RIOC) เท่ากับ ร้อยละ 33.3 (Adj   = 
0.333) ซึ่งสามารถเขียนสมการอิทธิพล (Beta) ได้ดังน้ี 
 Y = 0.350 (CE) + 0.194 (PQ) + 0.123 (PV) + 0.022 (PC) - 0.009 (FC) - 0.017 (RC) 
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคกับผลกระทบต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce โดยความพึงพอใจของผู้บริโภค (CS) ทั้ง 
3 ด้าน พบว่า ด้านความคาดหวังของผู้บริโภค (CE) (β= 0.350, P < 0.01) และด้านคุณภาพของของสินค้าหรือ
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บริการ (PQ) (β= 0.194, P < 0.01) ทั้ง 2 ด้านมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (PV) (β= 0.123, P < 0.05) มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
               เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการกับผลกระทบต่อความต้ังใจซื้อซ้ า
ของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce โดยการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้
บริการ (PSC) ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านต้นทุนในการแปลงหลักการ (PC) (β= 0.022, P > 0.05) มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านต้นทุนในการแปลงทางการเงิน (FC) (β= -0.009, 
P > 0.05) และต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์ (RC) (β= -0.017, P > 0.05) มีผลกระทบเชิงลบต่อความต้ังใจซื้อ
ซ้ าของผู้บริโภค อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
            สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี มีข้อค้นพบส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ ชัดเจน 
ดังต่อไปน้ี  
 1. ความพึงพอใจของผู้บริโภค (CS) ประกอบด้วย ความคาดหวังของผู้บริโภค (CE) คุณภาพของสินค้า
หรือบริการ (PQ) และคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (PV) โดยมีความคาดหวังของผู้บริโภค และคุณภาพของของ
สินค้าหรือบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค (RIOC) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ในขณะที่ คุณค่าของสินค้าหรือบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของของผู้บริโภค (RIOC) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.1 ความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านความคาดหวังของผู้บริโภคมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อ
ซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคมีความคาดหวังโดยรวมต่อการใช้บริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์การใช้บริการที่ผ่านมาในอดีต และข้อมูลที่ได้รับจากการบอกเล่า
ของเพ่ือน มีความชื่อมั่นว่า การใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการส่วนตัวได้ ถ้าต้องการซื้อ
สินหรือบริการ จะเลือกใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ซ้ าอีก ซึ่งสอดคล้องกับ ภวัต วรรณพิณ (2554) ผู้บริโภคมีความ
คาดหวังด้านคุณภาพการบริการ เมื่อผู้บริโภคเข้าใช้บริการและประเมินผลออกมาว่า ผู้บริโภคมีความพอใจมากต่อ
คุณภาพการบริการที่ได้รับจากพนักงานด้านความรอบคอบและถูกต้องในการให้บริการเป็นอย่างดีและมีความ
สม่ าเสมอของพนักงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีการดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดี มีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนว่าจะได้รับบริการน้ันเมื่อใด และภมร พงษ์ศักด์ิ (2554) ถ้า
ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสม่ าเสมอทุกครั้ง ก็ย่ิงท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อร้านค้า ส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตามไปด้วย จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค จนกระทั่งกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้
บริการซ้ าอีกครั้ง 
 1.2 ความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านคุณภาพของของสินค้าหรือบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรวมแล้ว บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ผู้บริโภคได้รับ
มีคุณภาพดี และคุณภาพของการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการได้ ผู้บริโภคจึงมีความมั่นใจต่อคุณภาพของการบริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่จะได้รับ ถ้าต้องการซื้อสินหรือ
บริการ จะเลือกใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ซ้ าอีก ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) ที่พบ คุณภาพของการ
บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ในด้านความรู้ในการให้บริการของพนักงานที่สามารถบริการได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้บริโภค การบริการอย่างทันท่วงที การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ความเต็มใจใน
การช่วยเหลือผู้บริโภค การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค รวมไปถึงสถานที่ในการให้บริการที่มีความเหมาะสมมีสิ่งอ านวย
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ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งโต๊ะและปลั๊กไฟ ซึ่งปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการเหล่าน้ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคอย่างมากในการเข้าใช้บริการ และตามไปด้วยการซื้อซ้ าของผู้บริโภคอีก และ บดินทร์ภัทร์ สิงห์โต (2558) 
ถ้าคุณภาพการให้บริการของตลาดนัดสวนจตุจักรเหนือกว่าตลาดนัดอื่นๆ และสินค้าผลิตภัณฑ์ของตลาดนัดสวน
จตุจักรมีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลายน้ัน จะส่งผลให้ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเมื่อมีความ
ต้องการซื้อสินค้าในอนาคต สรุปได้ว่า หากผู้บริโภคตลาดนัดสวนจตุจักรรับรู้ด้านคุณภาพมากข้ึนจะท าให้เกิดความ
ต้ังใจกลับมาซื้อซ้ ามากข้ึนไปด้วย 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านคุณค่าของสินค้าหรือบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจ
ซื้อซ้ าของของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณค่าของการบริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับเงิน เวลา พลังงานและจิตวิทยาที่เสียออกไป จึงพึงพอใจกับคุณภาพการบริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ที่ได้รับ รู้สึกว่าสนุกสนานและผ่อนคลายกับการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ถ้าต้องการซื้อสินหรือบริการ จะ
เลือกใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ซ้ าอีก ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ จั่นจินดา (2559) ส่วนคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคได้รับน้ัน ส่งผลมายังคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภครับรู้ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้า
หรือบริการ จะท าการเปรียบเทียบความเหมาะสมของคุณภาพของสินค้าหรือบริการกับราคาท่ีจ่าย สินค้าและบริการ
ที่ได้รับน้ันมีความคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายไปเพียงใด ซึ่งส่งผลต่อไปยังความพึงพอใจของผู้บริโภค เกศสิรี ปั้นธุระ (2556) 
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในประสบการณ์การใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสม่ าเสมอ และความคุ้มค่าเงิน เมื่อ
เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นในระดับเดียวกันผู้บริโภคจะรู้สึกมั่นใจเมื่อใช้สินค้าของแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ดี เมื่อ
ต้องการซื้อใช้สินค้าตัวใหม่ผู้บริโภคจะนึกถึงแบรนด์น้ันเป็นอันดับแรกถึงราคาจะสูงข้ึนก็ตาม คุณค่าของสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคได้รับรู้เป็นปัจจัยหน่ึงที่ก่อให้เกิดการต้ังใจซื้อซ้ าเพ่ิมมากข้ึน นงลักษณ์ พรหมติงการ และคณะ
(2560) ก็พบว่า คุณค่าที่รับรู้มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ต้ังใจกลับมาซื้อซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจอีกด้วย ทั้งทางด้านราคา คุณภาพบริการและทางด้านอารมณ์ เมื่อผู้รับบริการ
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายแล้ว ผู้รับบริการจะต้ังใจที่จะกลับมาใช้บริการในที่เดิม ดังน้ัน 
คุณค่าท่ีรับรู้จึงมีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ า 
 2. การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ (PSC) ประกอบด้วย ด้านต้นทุนในการแปลงหลักการมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านต้นทุนในการแปลงทางการเงิน และต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์มีผลกระทบ
เชิงลบต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 2.1 การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ด้านต้นทุนในการแปลงหลักการมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเพราะว่าปัจจุบัญในตลาด E-Commerce ที่ประเทศจีน
เหลือแต่ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีคุณภาพดี มีความน่าเชื่อถือสูง โดยได้ผ่านการทดสอบจากการแข่งขันอย่าง
รุนแรงในตลาดมานาน ผู้บริโภคไม่ต้องสูญเสียต้นทุนที่เกี่ยวกับเงิน เวลา และความพยายามในการสรรหาและการ
ประเมินผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ร่ายใหม่ ผู้บริโภคใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ซื่อสินค้าหรือบริการเป็นกิจกรรม
ประจ าของชีวิตเป็นอยู่อยู่แล้ว รวมทั้งการท าสัญญากับผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ง่าย การเปิด Internet bank ก็
ง่าย วิธีการใช้งานของผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์แต่ล่ะรายมีความคล้ายกัน เครือข่ายการขุนส่ง เครือข่ายการช าระ
เงินและเครือข่ายที่ร่วมงานกับผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์แต่ล่ะรายสามารถใช้ร่วมกันได้ เมื่อเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการ
รายอีกรายหน่ึง ก็ไม่ต้องเสียเวลาเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการบริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ของผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ เมื่อจะเปลี่ยนไปใช้รายใหม่ก็จะไม่คิดว่าจะเกิดความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Cheangly and Krit (2015) ได้ศึกษาพบว่าต้นทุนในการเปลี่ยนเครือข่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี
ของผู้บริโภค ต้นทุนในการเปลี่ยนเครือข่ายไม่มีความส าคัญในผู้ให้บริการเครือข่ายการรักษาฐานลูกค้าเก่า อาจ
เพราะว่าผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วคิดว่าพวกเขาจะต้องใช้เงินเวลาและความพยายามมากหากพวกเขาต้องการ
เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น อย่างไรก็ตามพวกเขายังกังวลว่าเพ่ือนหรือญาติของพวกเขาจะไม่สามารถติดต่อพวก
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เขาด้วยหมายเลขเดิม และอีกทางหน่ึงเน่ืองจากการสื่อสารสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก ปัญหาน้ีจึงไม่ใช่
ปัญหาใหญ่ส าหรับสมาชิกบางคน  
 2.2 การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ด้านต้นทุนในการแปลงทางการเงินมีผลกระทบเชิงลบต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเพราะว่า ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์มักไม่มีค่าสมัคร
ตอนท าสัญญาและเงินประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าเน่ืองจากเปลี่ยนใช้ผู้ให้บริการรายใหม่ ผลประโยชน์และสิทธิ
พิเศษที่ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์สนับสนองให้มีน้อย หรือมีเฉพราะบางฤดูกาลที่จัดโปรโมชั่น ดังน้ัน จึงไม่เสียตาย
คะแนนสะสมมานาน แสตมป์แลกซื้อและสิทธ์ิส่วนลด เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Lin and Xiao (2013) ได้ศึกษาพบว่า ต้นทุนในการแปลงหลักการและต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์ย่ิงสูง ความ
ต้ังใจใช้ซ้ าของผู้ส่งข้อความโดยใช้ซอฟต์แวร์ข้อความโต้ตอบแบบทันที ( Instant message application) ก็ย่ิงมาก 
แต่ต้นทุนในการแปลงทางการเงินมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจใช้ซ้ าอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เหตุผลอาจเป็น
เพราะซอฟต์แวร์ข้อความโต้ตอบแบบทันทีส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนฟรีและฟังก์ชั่นฟรีสามารถตอบสนองความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐานของผู้ใช้ได้อยู่แล้ว ผลประโยชน์เพ่ิมเติมและสิทธิพิเศษที่ผู้ให้บริการสนับสนุนมีน้อยและผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีอื่น ๆ ได้ง่าย Vigripat (2008) ก็พบว่าต้นทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนผู้ให้บริการไม่ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับความภักดี ทั้งน้ีเป็นเพราะการเปลี่ยนไปใช้บริการของ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่นที่ท าได้ง่ายและไม่ค่อยมีต้นทุนการเปลี่ยนบริการเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่น 
 2.3 การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ด้านต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเพราะว่า ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ประเทศจีน
ส่วนมากสามารถสมัครได้โดยใช้เลขที่บัญชีของซอฟต์แวร์ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ( Instant message 
application) อย่างเช่น WeiChat จะไม่เกิดการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ต้องกลัวไม่สามารถน าข้อมูลที่สะสม
ไว้ไปใช้ที่ผู้ให้บริการรายใหม่ ไม่ต้องกลัวไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับเพ่ือนผู้บริโภคที่อยู่ในผู้ให้บริการรายเดิม ไม่ต้อง
กลัวไม่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมของเพ่ือนผู้บริโภคที่อยู่ในผู้ให้บริการรายเดิมได้ เพราะไม่ว่าเปลี่ยนไปใช้ผู้
ให้บริการรายไหน ผู้บริโภคก็ยังสามารถใช้ WeiChat เหมือนเดิม ไม่ว่า จะน าข้อมูลส่วนตัวไปใช้ต่อ หรือติดต่อกับ
เพ่ือน ๆ อีกทางหน่ึง เน่ืองจากผู้บริโภคแน้นแต่เรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการ
ส่วนตัว จึงไม่คิดว่าสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกเน่ืองจากการหยุดชะงักความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ 
สินค้าของแต่ล่ะตราย่ีห้อต่างก็ได้เก็บข้อมูลประจ าตัวของลูกค้า รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้บริโภคจึงไม่รู้สึก
สูญเสียความรู้สึกส่วนตัวต่อตราย่ีห้อและไม่กลัวข้อมูลประจ าตัวหายไป เมื่อเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์
รายอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย หวังมีจงมี (2552) ได้ศึกษาพบว่า ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนไปใช้
สถานพยาบาลอื่น ไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ การแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเพราะว่า ผู้บริโภคความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ และมีความชอบ
ในตราสินค้าอย่างสูง ผู้บริโภคจึงไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่น จนมองข้ามต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้
บริการ แต่ก็เสนอ ควรที่จะเพ่ิมระดับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่น แม้ว่า 
ในภาพรวม ระดับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
แล้วก็ตาม จะท าให้ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ ามากย่ิงข้ึน 
 Klemperer (1995) ได้กล่าวไว้ว่า เน่ืองจากต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการไม่ได้เป็นตนทุนที่
เกิดข้ึนจากค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินทั้งหมด ท าให้ผู้บริโภคอาจไม่ทราบว่าตนทุนดังกลางเกิดข้ึนกับตนเอง หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคเกิดข้ึน ดังน้ัน ผู้บริโภคที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ 
E-Commerce พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างมาก เน่ืองจากสินค้าหรือบริการที่
ได้รับสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยู่แล้ว จึงไม่เคยเกิดความคิดว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  
ช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เลยไม่เคยรับรู้เรื่องต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ จึงแสดงออกมาว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
ไม่มีผลกระทบต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce 
และผู้ริโภคที่เคยรับรู้เรื่องต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการช้อปปิ้ง
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ออนไลน์อยู่ที่ระดับมาก จึงเปลี่ยนใช้ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งการที่เปลี่ยนใช้บริการไม่ได้เพราะว่า
ได้รับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ แต่เพราะว่าไม่พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Ting (2014) วิจัยพบว่าเมื่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการเปลี่ยนผู้ ให้บริการสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือและความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคก็จะแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคอยู่ที่ระดับสูงหรือระดับต่ า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการไม่มีความส าคัญต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค 
เพียงแต่ความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ที่ระดับกลางเท่าน้ัน ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการถึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน ควร ดูแลความพึงพอใจของลูกค้าไม่ให้ต่ าเกินไป 
ไม่เช่นน้ัน จะไม่สามารถรักษาลูกค้าได้ โดยข้ึนอยู่กับต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการเท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบสอบถาม และได้จากการเก็บข้อมูลวิจัยครั้ง 
ดังน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ท าการศึกษา 
ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
เช่น สินค้าแท้จริงตามรูปภาพและค าแน่น า การบริการหลังการขายต้องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 
ส าหรับลูกค้าท่ีต้องเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า ต้องจัดการให้อย่างทันท่วงที เรื่องการส่งของต้องพยายามส่งถึงมือของ
ผู้บริโภคภายในเวลาท่ีก าหนด เรื่องการปกป้องความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล รัฐบาลต้องออกกฎหมายอย่าง
ครบวงจร ต้องสามารถคุ้มครองทุนด้านของสิทธ์ิและประโยชน์ของผู้บริโภคได้ ส านักงานแผนกการก ากับดูแลตลาด 
E-Commerce ของรัฐบาล ต้องปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce อย่างเคร่งครัด ปกป้องสิทธ์ิของ
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องการจัดโปรโมชั่น ควรมีข้ันตอนไม่มากนัก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย หน้าเว็บของ
ร้านค้าควรมีแต่ข้อมูลที่กระชับ เพราะว่า การใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อสินค้าหรือบริการสามารถประหยัดเวลาก็
จริง แต่ถ้าข้อมูลซับซ้อนยุ่งยาก จึงผู้บริโภคไม่สามารถหาสินค้าหริอบริการที่ตนเองต้องการได้ง่าย สุดท้าย การใช้
บริการช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก ผู้บริโภคควรรู้ความเหมาะสมของการช้อปปิ้งออนไลน์ ถ้าติด
การช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนติดยาเสพติด ก็จะสูญเสียเงินและเวลาไปอีก 
 
 2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ และด้านคุณค่าของสินค้าหรือบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค
ประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน ผู้ประกอบการที่
ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ หรือ พนักงาน ควรเน้นในเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภค สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับต้องมีคุณภาพที่ดี พนักงานต้องมีความรู้ในสินค้าหรือบริการ ถึงจะสามารถซัพพลายสินค้าบริการได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการของผู ้บริโภค พนักงานต้องมีความรอบคอบและความถูกต้องในการให้บริการ   
การให้บริการต้องมีความสม่ าเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ดีต้องมีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนว่าจะได้รับบริการน้ันเมื่อใด ต้องเตรียมความพร้อมคอยช่วยแก้ไขให้
ผู้บริโภคเสมอ การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย มีความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้บริโภค การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค 
การบริการอย่างทันท่วงที รวมไปถึงสถานที่ในการให้บริการที่มีความเหมาะสมมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างมากในการเข้าใช้บริการ  และตามไปด้วยการซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภคอีก 
 จากการศึกษา การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ด้านต้นทุนในการแปลงหลักการ ด้านต้นทุนในการ
แปลงทางการเงินและต้นทุนในการแปลงความสัมพันธ์ ไม่มีผลกระทบต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่
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ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการที่ให้บริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ควรต้องปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ลดความซับซ้อนของกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการ  
ผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการบริการช้อปปิ้งออนไลน์ หาซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยผ่านแค่ข้ันตอนง่าย ๆ ควรต้องลดข้ันตอนการสมัคร ลดความซับซ้อนยุ่งยากในการใช้
งานครั้งแรก โดยเฉพาระต้องรับสมัครโดยผ่านบัญชีของซอฟต์แวร์ข้อความโต้ตอบแบบทันที ( Instant message 
application)ได้ นอกจากฟรีค่าสมัครแรกเข้า ยังต้องแถมส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้อีก จะได้เพ่ิมแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ควรจัดกิจกรรมออฟไลน์ร่วมกับตราย่ีห้อ
สินค้าหรือบริการให้มากข้ึน จะได้ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ผู้
ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์และบริษัทเจ้าของตราย่ีห้อสินค้าหรือบริการ อย่างไงก็ตาม การช้อปปิ้งออนไลน์ต้องเป็น
วิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้ส าหรับทุกคนในอนาคตแน่นอน และผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ต้องพยายามสร้างเพ่ิมต้นทุนการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการให้กับผู้บริโภค อาจไม่ใช่เงิน แต่เป็นความผูกพัน ความเคยชิน กระทั้งเป็นส่วนประสมส่วนหน่ึง
ของวงจรชีวิตที่มีคุณภาพดี  
 
 3.  ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่อยู่ใน 30 มณฑลของประเทศจีนก็จริง 
การช้อปปิ้งออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคประเทศจีนที่มีก าลังซื้อและ
เป็นจ านวนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กว้างขวาง ผู้บริโภคที่อยู่ในชนบทสามารถหาสินค้าหรือบริการได้ เช่นเดียวกับ
ผู้บริโภคที่อยู่ในเมือง แต่เน่ืองจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกัน  ระดับความเข้าถึงของการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ในชีวิตประจ าวันของผูบริโภคในแต่ล่ะภาคส่วนก็จะไม่เหมือนกัน แต่ละมณฑลก็มีประชากรเป็นสิบ ๆ ล้าน 
แต่ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากหลายๆ มณฑล เพียงไม่เกิน 10 คน จึงถือว่าไม่สามารถอธิบายสภาวะความ
ซับซ้อนของมณฑลน้ัน ๆ ได้ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรเลือกพ้ืนที่ที่น้อยลง การสุ่มตัวอย่างก็ต้องแบ่ง
ภาคแบ่งชั้น แล้วค่อยน าผลการวิเคราะห์ออกมาเทียบกัน 
 3.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้บริโภคประเทศจีนที่มี
ประสบการณ์ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาของปี 2561 (มิถุนายน - 
ธันวาคม) เน่ืองจากต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการไม่ได้เป็นตนทุนที่เกิดข้ึนจากค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินทั้งหมด 
ท าให้ผู้บริโภคอาจไม่ทราบว่าตนทุนดังกล่าวเกิดข้ึนกับตนเอง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภคเกิดข้ึน ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาเพ่ิมในด้านการรับรู้ต้นทุนที่การเปลี่ยนผู้ให้
บริการ เพ่ิมการก าหนดว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามต้องเคยมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนใช้ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ 
หรือก าลังจะเปลี่ยนใช้ผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์  
 3.3 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เน้นผลกระทบของความพึงพอใจและการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยน
ผู้ให้บริการทีม่ีต่อความต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจจะเพ่ิมปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การ
รับรู้คุณค่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ฯลฯ เพ่ือทดลงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อซ้ า สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาวะตลาดให้มากย่ิงข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกศสิรี ปั้นธุระ. (2556). การรับรู้คุณค่าและการต้ังใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารโอทอป. วารสาร         

พัฒนบริหารศาสตร ์NIDA, 53(3), 201-203. 
คณิต ไข่มุกด์. (2546). สถิติพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: น้ าฝน. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

118 
 

จุฑารัตน์ จั่นจินดา. (2559). ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์และ
ร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรศัมี. (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ฉัตรชัย หวังมีจงมี. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2561). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์. (2548). ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจลูกค้าของไทย: ตัวชี้วัดที่ถูกลืม. โปรดักทิวิต้ี เวิลด์ 

(Productivity world), 10(54), 41-48.  
เทพวิษัณุ สุขส าราญ. (2559). การศึกษาอิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ด้านราคา และคุณค่าท่ีรับรู้ด้านอารมณ์ต่อความไว้

เน้ือเชื่อใจ ความพึงพอใจของลูกค้า การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ า ของลูกค้าโรงภาพยนตร์ 
เอสเอฟ ซีเนม่า ซิต้ี ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11(1), 
1-15. 

ธนัท เกิดเจริญ. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในการต่ออายุการใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศจากบุคคลภายนอก (IT Outsource) ส้าหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นงลักษณ์ พรหมติงการ, บุญฑวรรณ วิงวอน และจตุพร สังข์วรรณ. (2560). พหุกลุ่มของการสื่อสารการตลาดเชงิ
บูรณาการ คุณภาพบริการ คุณค่าท่ีรับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า
ธุรกิจบริการผูสู้งอายุ ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12(1), 17-28. 

นัทธีรา พุมมาพันธ์ุ. (2560). การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า. วารสาร 
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(2), 165-174. 

บดินทร์ภัทร์ สิงห์โต. (2558). พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจกลับมาซื้อซ้้าของลูกค้าตลาด
นัดสวนจตุจักร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัย: แนวทางปฏิบัติสู่ความส้าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พิมพ์ศิริ ไทยสม. (2556). การศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ภมร พงษศ์ักด์ิ. (2554). อิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความม่ันใจและความพึง
พอใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคล 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ภวัต วรรณพิณ. (2554). การประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย.       
การค้นคว้าอิสระ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วรท ธรรมวิทยาภูมิ. (2558). การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เสาวคนธ์ หอมสุด. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือซ้้าของลูกค้าต่อพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ประเภท 
B2C ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

119 
 

อรประพัทธ์ ณ นคร และ ธรรมวิมล สุขเสริม. (2561). ความต้ังใจซื้อซ้ าสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 4(1), 
149-161.  

อัมพล ชูสนุก, จอมพล เวชการ, ฉวีวรรม ชูสนุก และกิตติ เจริญพรพานิชกุล. (2560). อิทธิพลของการรับรู้คุณค่า
ด้านราคาและด้านคุณภาพต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภคสินค้าไทยกูลโิกะในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรินทรวิโรฒ, 8(1), 13-26. 

Burnham, T. A., Frels, J. K. and Mahajan, V. (2003). Consumer switching costs: A typology, 
antecedents, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 
31(2), 109-126.  

Cheangly, S. and Krit J. (2015). Factors Affecting the Customer Loyalty of Subscribers in the Mobile 
Network Service Industry: A Case Study of Phnom Penh, Cambodia. Chulalongkorn 
Business Review, 39(3), 85-117. 

China Quality News. (2011). What is the theory of customer satisfaction. Retrieved from 
http://www.cqn.com.cn/news/zjpd/zjbk/zjyw/mcsy/402259.html. 

CIECC (China International Electronic Commerce Center). (2018). Global E-Commerce 2017. 
Retrieved from http://img.ec.com.cn/article/201804/1523353479115.pdf. 

CINIC (China Internet Network Information Center). (2018). The 41st China Statistical Report on 
Internet Development. Retrieved from 
http://www.cac.gov.cn/files/pdf/cnnic/CNNIC41.pdf 

Dick, A. S. and Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework.  
Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113.  

JMedia. (2016). Why is the repurchase rate so important? Retrieved from 
https://www.jiemian.com/article/863881.html. 

Klemperer, P. (1995). Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with 
Applications to Industrial Organization, Macroeconomics, and International Trade. The 
Review of Economic Studies, 62(4), 515-539. 

Lam, S. Y., Shanker, V., Erramili, M. K. and Musthy, B. (2004). Customer value, satisfaction, loyalty, 
and switching costs: An illustration from business- to-business servicecontext. Journal 
of the Academy of Marketing Science, 32(3), 293-311. 

Lin, Z.Y., and Xiao, Q. (2013). A study of Switching costs and Reuse intention on Send Message by 
Instant message application. Commercial Research, 436(8), 66-74. 

Reicheheld, F. F. (1996). The loyalty effect: The hidden force behind growth, profits, and 
lasting value. Boston: Harvard Business School. 

Song, X.T. (2013). Research on the Relationship of B2C E-commerce Websites’ Overall 
Quality, Customer Satisfaction and Purchase Intention. A Dissertation Submitted for 
Degree of Master, Xidian University, Xi’an, China. 

Ting, S.C. (2014). The Relationship between Customers’ Switching Cost and Repurchase Intention: 
The Moderating Role of Satisfaction. Journal of Service Science and Management, 
Vol. 7, 313-322.  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

120 
 

Vigripat, T. (2008). An analysis of antecedents of customer royalty and examination of 
switching costs as a moderator variable: A study of the mobile phone service 
market in Thailand. Ph.D. Dissertation (Business Administration), Ramkhamhaeng 
University, Bangkok, Thailand. 

Wang, T., and He, H. (2006). Consumer switching costs: A typology, Measure, and Effect on 
consumer. Foreign Economies & Management, 28(8), 19-25. 

Wen, S.S. (2012). A study of the influence of the Electronic business service quality on 
online customers satisfaction and repeated consumption willingness.  A 
Dissertation Submitted for Degree of Master, South China University of Technology 
Guangzhou, China. 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., and Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service: Balancing 
Customer Perceptions. New York: The Free Press. 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

121 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย 

FACTORS AFFECTING THE WORK EFFICIENCY OF THAI ACCOUNTANTS 

ภริศฑ์ชาก ์ชดช้อย1 ทิพย์สุดา ทาสีด า1 สุรีย์ โบษกรนัฏ1 และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล1 
 Pritcha  Chodchoy, Thipsuda  Thasedum, Suree Bosakoranut and Pravas  Penvutikul 

1คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านจรรยาบรรณ และด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย และเพ่ือทดสอบผลกระทบระหว่างปัจจัยด้านจรรยาบรรณ และด้านระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชี
ในส านักงานบัญชีเขตพ้ืนที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย จ านวน 202 ส านักงาน ส านักงานละ 1 คน จ านวน 
135 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการวิจัย 1) ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและปัจจัยด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ  2) ปัจจัยด้านจรรยาบรรณ และปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ได้แก่ ความทันต่อเวลา ทางการบัญชีของนักบัญชีไทยมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ 
 จรรยาบรรณ  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ประสิทธิภาพการท างาน 
 

ABSTRACT 
             This research purposes are study ethical factors and accounting information systems in 
the performance of Thai accountants, and to test the impact between ethical factors and 
accounting information systems that affect the performance of Thai accountants. Sample 
population is accountant in accounting office, area office, Northeastern Thailand, 202 offices 1 office each 135 
people. Collecting data from questionnaires. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, multiple regression analysis. 
 The results of this research found that: 1) ethical factors and accounting information 
system factors In the performance of the accountant the overall picture is at the highest level, 
and 2) ethical factors and accounting information system factors including timeliness Accounting 
of Thai accountants has a positive impact on operational efficiency. With statistical significance at 
the level of 0.05 
 
Keywords 
 Accounting Practice Morality, Accounting Information Systems,  Work Efficiency 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสูง ส่งผลต่อธุรกิจทางด้านการแข่งขัน ธุรกิจต้องปรับตัวเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กร ไม่เพียงแต่องค์กร
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ธุรกิจที่มุ่งหวังก าไรทั้งที่เป็นกิจการพาณิชย์กรรมกิจการอุตสาหกรรม กิจการให้บริการ รวมถึงองค์กรที่ไม่มุ่งหวัง
ก าไร ข้อมูลทางการบัญชีมีบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียนอย่างรอบด้านทุกระดับ ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป 
องค์กรที่สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้เปรียบในการ
แข่งขันมากกว่า (รัชนีกร จันทิม และคณะ, 2559) ข้อมูลทางการบัญชีมีบทบาทมากย่ิงข้ึน องค์กรทุกองค์กรต้องมี
การจัดท าบัญชีตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีให้องค์กร 
น้ันก็คือ “นักบัญชี” นักบัญชีมีหน้าที่ในการจัดท ารายงาน เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่
เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดไว้ ดังน้ัน นักบัญชีหรือนักบัญชี 
จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของนัก
บัญชีที่ดี เพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือให้ตัวนักบัญชีเองสามารถก้าวไปสู่
ความส าเร็จในการท างานได้  

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานทางการบัญชี (Accounting Practice Morality) เป็นข้อก าหนด เกี่ยวกับ
ประมวลความประพฤติหรือวิธีปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องยึดถือ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็น                   
มืออาชีพและเสริมสร้างเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีกรอบความประพฤติที่สอดคล้องกับศีลธรรมและหลักการ
ครองชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้าและสาธารณชน เพ่ือความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี จรรยาบรรณจึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน เพราะถ้าบุคลากรในองค์กรขาดการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแล้ว โอกาสที่องค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าก็ลดน้อยลงเช่นกัน ในขณะที่โอกาสที่จะประสบ
กับความล้มเหลวกลับมากข้ึน ซึ่งหากบุคคลใดไม่มีคุณธรรมเป็นหลักเบื้องต้นแล้ว เป็นการยากที่จะก้าวไปสู่
ความส าเร็จแห่งตนเองและวิชาชีพน้ันๆ (ฐิติกาญจน์ ศรีพอ และคณะ, 2557) ดังน้ัน เพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชี  ที่จัดท า
ข้ึนจากนักบัญชีมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด นักบัญชีควรปฏิบั ติงานบนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณ อาทิความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส และการ
รักษาความลับ ซึ่งจรรยาบรรณของนักบัญชีย่อมส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางด้านบัญชี ในการจัดท าบัญชี          
การน าเสนองบการเงิน และได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรน้ันๆ ด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรแต่ละองค์กรต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรที่มี
ความพรอมของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ความรูความสามารถของ
ทรัพยากรบุคลากร การมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ความพรอมของระบบเครือข่าย และการควบคุมระบบงานเพ่ือ
รองรับการท างานด้านการบัญชี ช่วยให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์น า
ข้อมูลเข้าที่ทันสมัยมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจสามารถยกระดับความสามารถ และศักยภาพให้เหนือคูแข่งขันได้ 
(วิภาวรรณ สุขสมัย และคณะ, 2556)  
 ประสิทธิภาพการท างาน (Work Efficiency) เป็นการท างานอย่างเต็มความสามารถโดยใช้เทคนิคและ
วิธีการท างาน เพ่ือให้บรรลุผลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดเวลาและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายโดยให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์และเชื่อถือได้ (สุพรรณี ทัพธานี, 2560) ซึ่งในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องให้ความใส่ใจ และค านึงถึงความ
เหมาะสมของการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งงานต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักบัญชีมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่ส าคัญ นักบัญชีจะต้องมีความรอบรู้ สามารถท าความเข้าใจในลักษณะการ
ด าเนินงานของธุรกิจ (รวิวรรณ ยอดจันทร์, 2558) 

จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
น าไปพัฒนาการท างานของนักบัญชี เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านจรรยาบรรณ และด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในการปฏิบัติงานของ               

นักบัญชี เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 

3. เพ่ือทดสอบผลกระทบระหว่างปัจจัยด้านจรรยาบรรณ กับปัจจัยด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี        
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักบัญชีในส านักงานบัญชีที่ข้ึน
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ อ านาจเจริญ และ จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 202 ส านักงาน
ส านักงานละ 1 คน โดยค านวณสูตร (Krejcie & Morgan, 1970) จ านวน 135 ส านักงาน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี
โควตาและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis วิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีในส านักงานบัญชี เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชใีนส านักงานบัญชี จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
12 
123 

 
8.90 
91.10 

รวม 135.00 100.00 
2. อายุ 

1. น้อยกว่า 30 ปี 
2. 30 ปี ข้ึนไป – 35 ปี 
3. 35 ปี ข้ึนไป – 40 ปี    
4. มากกว่า 40 ปี 

 
87 
20 
10 
18 

 
64.40 
14.80 
7.40 
13.30 

รวม 135.00 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
106 
29 

 
78.50 
21.50 

รวม 135.00 100.00 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน 

1. น้อยกว่า 3 ปี 
2. 3 ปี ข้ึนไป - 6 ปี 
3. 6 ปี ข้ึนไป – 10 ปี 
4. มากกว่า 10 ปี 

 
89 
19 
18 
9 

 
65.90 
14.10 
13.30 
6.70 

รวม 135.00 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีในส านักงานบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 91.10) อายุน้อยกว่า 
30 ปี (ร้อยละ 64.40)  รองลงมา 30 ปี ข้ึนไป – 35 ปี (ร้อยละ14.80) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 78.50) 
และประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี (ร้อยละ 65.90) รองลงมา 3 ปี ข้ึนไป – 6 ปี (ร้อยละ 14.10) 

 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักบัญชีไทย โดยรวมและรายด้าน 
 

จรรยาบรรณของนักบัญชี X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 ด้านความซ่ือสัตย์ 4.61 0.39 มากที่สุด 
1. มีการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและซื่อตรงต่อวิชาชีพ 4.56 0.63 มากท่ีสุด 
2. มีการปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง 4.87 0.34 มากท่ีสุด 
3. มีการจัดท าเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
4. มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.79 0.41 
มากท่ีสุด 

5. มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

จรรยาบรรณของนักบัญชี X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านความเที่ยงธรรม 4.76 0.41 มากที่สุด 
6. มีการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
7. มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามหลักฐานเอกสารทางบัญชี 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
8. มีการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ ที่อาจท าให้          
นักบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลางตามดุลยพินิจ 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

9. มีการใช้ดุลยพินิจที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากความอคติและล าเอียง 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
10. ไม่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ จากบุคคล หรือกิจการที่ตน
เป็นผู้ปฏิบัติงานบัญชี 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

ด้านความเป็นอิสระ 4.59 0.53 มากที่สุด 
11. มีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
12. มีการปฏิบัติงานโดยปราศจากการควบคุมที่ไม่เหมาะสม 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
13. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
14. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 4.16 0.64 มากท่ีสุด 
15. มีความรับผิดชอบในงานที่ท าโดยไม่มีข้อจ ากัด  
เพ่ือความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

4.66 0.60 
 

มากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความสามารถ 4.55 0.54 มากที่สุด 
16. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

4.37 0.61 มากท่ีสุด 

17. มีการใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ ในการท างานอย่างเต็มที่ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.30 0.69 มากท่ีสุด 

18. มีการน าความรู้  ความสามารถด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้                    
ในการท างาน 

4.66 0.60 มากท่ีสุด 

19. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 4.45 0.72 มากท่ีสุด 
20. มีการวางแผนการท างาน โดยจัดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือท าให้งานส าเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.73 0.58 มากท่ีสุด 

ด้านความโปร่งใส 4.55 0.60 มากที่สุด 
21. มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.51 0.62 มากท่ีสุด 
22. มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

4.73 0.58 มากท่ีสุด 

23. มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

4.66 0.60 มากท่ีสุด 

24. มีเจตนาจ านงสุจริตในการปฏิบัติงาน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
25. มีการบันทึกข้อมูลและแสดงเน้ือหาตามความเป็นจริง 4.59 0.62 มากท่ีสุด 
ด้านการรักษาความลับ 4.66 0.54 มากที่สุด 
26. มีการรักษาข้อมูลความลับขององค์กร 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

จรรยาบรรณของนักบัญชี X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
27. ไม่น าความลับไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
28. ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพ่ือก่อประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 

4.59 0.62 มากท่ีสุด 

29. ไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามารับรู้ความลับขององค์กร 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
30. มีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 

4.65 0.60 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.61 0.54 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักบัญชีในส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรม ( X = 4.76) ด้านการรักษาความลับ ( X = 4.66) 

และด้านความซื่อสัตย์ ( X = 4.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจรรยาบรรณของนักบัญชีรายข้อ ด้านความซื่อสัตย์อยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ มีการปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง ( = 4.87) มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ( = 4.79)  และมีการจัดท าเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  

( = 4.72) ด้านความเที่ยงธรรม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามหลักฐาน

เอกสารทางบัญชี ( X = 4.79)  มีการใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความอคติและล าเอียง ( X = 

4.79)  และไม่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ จากบุคคลอื่น จากกิจการที่ตนเป็นผู้ปฏิบัติงานบัญชี ( X = 4.79)  

ด้านความเป็นอิสระอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ มีการปฏิบัติงานโดยปราศจากการควบคุมที่ไม่เหมาะสม ( X = 

4.73) มีความรับผิดชอบในงานที่ท าโดยไม่มีข้อจ ากัด เพ่ือความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ( X = 4.66) และมีการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ( X = 4.65)  ด้านความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ข้อ ได้แก่มีการวางแผนการท างาน โดยจัดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือท าให้งานส าเร็จและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ( X = 4.73) มีการน าความรู้และความสามารถด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ( X = 

4.66) และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ( X = 4.45) ด้านความโปร่งใสอยู่

ในระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ( X
= 4.73) มีเจตนาจ านงสุจริตในการปฏิบัติงาน ( X = 4.73) และมีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของการด าเนินภารกิจ

ต่างๆ ของหน่วยงาน ( X = 4.66) และด้านการรักษาความลับของลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ มีการรักษา

ข้อมูลความลับขององค์กร ( X = 4.66) ไม่น าความลับไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ ( X = 4.66) และไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามารับรู้

ความลับขององค์กร ( X = 4.49) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

X
X

X
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ตารางที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านความน่าเชื่อถือ 4.59 0.42 มากที่สุด 
1. มีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ สร้างความ 
เชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผล 

4.59 0.49 
 

มากท่ีสุด 
2. ช่วยให้ข้อมูลทางการบัญชีปราศจากความผิดพลาด 4.45 0.72 มาก 
3. การวางแผนและการควบคุมภายในโดยใช้ระบบ 
สารสนเทศท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 
 

4.45 0.72 
 

มาก 

4. ช่วยให้นักบัญชีด าเนินงานด้วยความระมัดระวัง มีการ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนก่อนลงรายการ 

4.73 0.45 
 

มากท่ีสุด 
5. ช่วยให้เกิดความถูกต้องในการด าเนินงาน 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
ด้านความทันต่อเวลา 4.69 0.45 มากที่สุด 
6. ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ทันต่อเวลา 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
7. มีการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 4.59 0.62 มากท่ีสุด 
8. ข้อมูลทางการบัญชีมีความทันสมัย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.59 0.62 
 

มากท่ีสุด 
9. ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
10. ช่วยให้สามารถน าเสนอข้อมูลทางการบัญชี ได้ทันเวลา 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.65 0.40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า  นักบัญชีในส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความทันต่อเวลา ( X =4.69) และด้านความน่าเชื่อถือ ( X =4.59) ดังน้ีระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ช่วยให้นักบัญชีด าเนินงานด้วยความระมัดระวัง        
มีการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนก่อนลงรายการ( X = 4.73) มีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผล 

( X = 4.59) และช่วยให้เกิดความถูกต้องในการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรได้อย่าง        

มีประสิทธิผล ( X = 4.59) ด้านทันต่อเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ช่วยให้สามารถน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีได้อย่าง

รวดเร็ว และทันเวลา ( X  = 4.72) ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และทันต่อเวลาที่ต้องการ ( X  = 4.65) 
และมีการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ( X = 4.59) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านคุณภาพงาน 4.69 0.40 มากที่สุด 
1. ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบได้ 4.79 0.41 

 
มากท่ีสุด 

2.  มี การพัฒนางานให้ ดี ข้ึนอย่างสม่ า เสมอ และแก้ ไข
ข้อบกพร่องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 4.65 0.48 

 
มาก 

3. มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ         
ในการท างาน 

4.65 0.48 
 

มาก 
4. งานที่ได้ต้องมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 

4.66 0.48 
 

มากท่ีสุด 
5. ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปตัดสินใจในการวางแผนบริหารงาน 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
ด้านปริมาณงาน 4.59 0.53 มากที่สุด 
6. มีการบริหารจัดการการท างานอย่างเหมาะสม 4.52 0.62 มากท่ีสุด 
7. มีทักษะในการท างานเพ่ือความคุ้มค่ากับปริมาณงานที่ได้รับ 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
8. มีการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในปริมาณงานที่
เหมาะสม 

4.52 0.50 
 

มากท่ีสุด 
9. มีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ตามเป้าหมาย ของงานที่
ก าหนดไว้ 

4.65 0.48 
 

มากท่ีสุด 
10. มีการปฏิบัติงานได้ตามปริมาณท่ีก าหนดในแผนงาน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.72 0.41 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า  นักบัญชีในส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณภาพงาน ( X =4.69 )  และด้านปริมาณงาน ( X =4.59 ) ดังน้ี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน โดยยึดหลักความถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบได้ ( X = 4.79) งานที่ได้ต้องมีคุณภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร และบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ( X = 4.66) และมีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ตาม

เป้าหมาย ของงานที่ก าหนดไว้ ( X = 4.65) และด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีทักษะในการท างานเพ่ือ

ความคุ้มค่ากับปริมาณงานที่ได้รับ ( X  = 4.66) มีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ตามเป้าหมายของงาน            
ที่ก าหนดไว้ ( X  = 4.65) มีการปฏิบัติงานได้ตามปริมาณท่ีก าหนดในแผนงาน ( X = 4.65) ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอยแบบพหุคูณและการสร้างสมการพยากรณ์ 
ตารางที่  5  การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมของนักบัญชี 

ในส านักงานบัญชี  กับจรรยาบรรณทางการบัญชีของนักบัญชีไทย 
 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
t 

 
สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

 

p - value 

ค่าคงที่ ( a ) 2.167 0.159 3.234 0.002* 
ด้านความซื่อสัตย์ (AA) -0.284 0.118 -2.417 0.017* 
ด้านความเที่ยงธรรม (AB) 0.620 0.060 10.395 0.000* 
ด้านความเป็นอิสระ (AC) 0.204 0.035 5.868 0.000* 
ด้านความรู้ความสามารถ (AD) 0.126 0.056 2.271 0.025* 
ด้านความโปร่งใส (AE) 0.652 0.052 12.638 0.000* 
ด้านการรักษาความลับ (AF) -0.691 0.060 -11.476 0.000* 
F = 256.809  p = 0.000  AdjR2 = 0.930 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณทางการบัญชี กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ

นักบัญชีไทย  ด้านความเที่ยงธรรม (AB) ด้านความเป็นอิสระ (AC) ด้านความรู้ความสามารถ (AD) และด้านความ
โปร่งใส (AE) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก ส่วนด้านความซื่อสัตย์ (AA) และด้านการรักษาความลับ (AF)     
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (PPT) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 6  การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมของนักบัญชี 

ในส านักงานบัญชีกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีไทย 
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

t p - value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ ( a ) 2.167 0.138 0.839 0.403 
ด้านความน่าเชื่อถือ (BA) 0.131 0.068 1.937 0.055 
ด้านความทันต่อเวลา (BB) 0.376 0.040 9.461 0.000* 
F = 377.459 p = 0.000  AdjR2 = 0.894 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของนักบัญชี ด้านความทันต่อเวลา (BB) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก (PPT) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความน่าเชื่อถือ (BA) ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (PPT)  
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อภิปรายผล 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย ในส่วนของปัจจัยด้านจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชี ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย สอดคล้องกับ ฉัตรอมร แย้มเจริญ 
(2558 ) พบว่า นักบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในระดับมากที่สุด จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า จริยธรรมด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านความเป็นอิสระ               
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล
หรือนิติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานที่ระดับนัยส าคัญ .05 สอดรับกับ             
ชุรีพร เมืองจันทร์ และคณะ (2555) พบว่า นักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
จรรยาบรรณการบัญชีบริหารโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี ด้าน
การรักษาความลับ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต รัชนีกร จันทิม, ฐิติรัตน์ มีมาก (2559) พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชี 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการรักษาความลับและด้านความโปร่งใส และทักษะทาง
วิชาชีพ ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะ
ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของนักบัญชีในส านักงานบัญชี รวมถึงงานวิจัยของ สิทธิกร ด่านพิไลพร (2558) พบว่า จรรยาบรรณของ
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานในด้าน 1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล             
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ 3) ด้านความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4 ) การรักษา
ความลับ และ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผลการวิจัย  พบว่า จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความเป็นอิสระ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความโปร่งใส และด้านการรักษา
ความลับ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการวิจัยครั้งน้ีกลับพบว่า จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ นักบัญชี  ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และด้านการรักษาความลับ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพการท างาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริบท       
ของนักบัญชีที่แตกต่างกันตามแต่ละพ้ืนที่ 

2. ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย สอดคล้องกับ ชลธิชา หอมสุวรรณ (2557) พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ             
นักบัญชีมีอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความทันเวลา และ อังคณา เบ็ญจศิล (2555) พบว่า 1) การปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีที่ดีด้านการวางแผนการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวม และด้านการท างานเชื่อถือได้  2) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีด้านการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ        
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านการท างานเชื่อถือได้ ด้านงานส าเร็จ
ทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน  3) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง                  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านการท างานเชื่อถือได้และด้านผลงาน
ได้มาตรฐาน  4) การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีด้านการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการท างานด้านการท างานเชื่อถือได้ และผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของ
สัมประสิทธ์ิถดถอยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมของนักบัญชีในส านักงานบัญชีกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของนักบัญชีไทย พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาจากนักบัญชีในส านักงานบัญชีที่ข้ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เท่าน้ัน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีจ ากัด ควรมีช่วงระยะเวลาให้กว้างข้ึน เพ่ือผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

131 
 

 2. หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีใน 
พระราชูปถัมภ์ ควรมีการกระตุ้นให้นักบัญชีในประเทศไทย โดยมีนโยบายในเสริมสร้างคุณลักษณะนักบัญชี 
ที่เหมาะสมเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในของกิจการ ให้มีความเข้มแข็ง ชัดเจน เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจ มีการมอบรางวัลหรือมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม และธุรกิจที่มีการ
ด าเนินการทางด้านระบบการควบคุมภายในของกิจการ ตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
 3. ขยายขอบเขตการศึกษาท้ังในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาในส่วนของนักบัญชีในส านักงานบัญชีที่
ข้ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะนักบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
ของกิจการ ส่งผลต่อผลลัพธ์การสอบบัญชี ท่ีแตกต่างกัน 
 4. ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย โดยท าการ
เปรียบเทียบกลุ่มนักบัญชีในประเทศไทย ของแต่ละภูมิภาค 
 5. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย โดยเปรียบเทียบระหว่าง  
นักบัญชีในประเทศไทย และนักบัญชีในกลุ่มอาเซียนที่มีลักษณะในบริบทคล้ายคลึงกับประเทศไทย เพ่ือจะท าให้เห็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่แตกต่างกัน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ฉัตรอมร แย้มเจริญ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ

ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี: กรณีศึกษานักบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 35(2), 19-43. 

ชลธิชา หอมสุวรรณ . (2557). การบริหารจัดการและทกัษะการท างานที่ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี ในมุมมองของนักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 

ชุรีพร เมืองจันทร์, ศรีรุง่รัตน์ สุดสมบูรณ์ และณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณการ
บัญชีบริหารกับประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย. วารสาร
การบัญชีและการจัดการ, 5(3), 45-57. 

ฐิติกาญจน์ ศรีพอ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณปฏิบัติงานทางการ บัญชีกับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

รวิวรรณ ยอดจันทร์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนกับประสิทธิภาพการท างานของนัก
บัญชีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 7(2), 1-11. 

รัชนีกร จันทิมี และ.ฐิติรัตน์ มีมาก. (2016). จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานนของ
นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 วันที่ 15 มกราคม 2559 
(หน้า 1123-1131). อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วิภาวรรณ สุขสมัย และคณะ. (2556). ผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการบัญชีเชงิกลยุทธ์ที่มีต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. รายงานการบัญชีคณะการบัญชีและ  
การจัดการ. มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สิทธิกร ด่านพิไลพร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับ ประสิทธิภาพ
การท างานของนักบัญชีธุรกิจประกันวินาศภัยเขตภาคเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

132 
 

สุพรรณี ทัพธานี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารการบัญชแีละการ
จัดการ, 10(1), 50-59.  

อังคณา เบ็ญจศิล. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีกับประสิทธิภาพการท างานของ 
นักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational 
and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

133 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
OPERATIONAL FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS  

OF ACCOUNTANTS IN BANGKOK 
สุพจน์  ปานน้อย1 เจตรัมภา พรหมทะสาร1 สุรีย์  โบษกรณัฏ1 และ ประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล1 

Supoj  Pannoi, Jetrumpa Pomtasan, Suree Bosakoranut and Pravas Penvutikul 

1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ด้ านความเป็นมือ
อาชีพของนักบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชี บริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 139 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน คุณภาพรายงานทางการเงิน  
 

ABSTRACT 
 Research on Operational Factors Affecting the Quality of Financial Reports of 
Accountants in Bangkok. The objective is to study the effects of factors in the performance of 
accountants. Professionalism of accountants, Ethics of accountants and Information technology 
that affects the quality of financial reports. By using questionnaires as a tool to collect data from 
139 company accountants in Bangkok. Statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis 
 The research found that Operational Factors Professional Ethics and Information 
technology. There is a relationship and a positive impact on the overall financial report quality 
with statistical significance at 0.01 level 
 
Keywords 
 Operational Factors Affecting, Quality of Financial Reports 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานในองค์กรของผู้บริหาร  สิ่งหน่ึงที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยหน่ึงซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน ที่จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในการท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การวางแผนการท างาน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับงาน การสั่งการและการควบคุม
กิจการ ให้สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540) ซึ่งผู้บริหารในฐานะที่เป็น
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ผู้น าขององค์กร จะต้องมีภาวะผู้น าและมีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการ
บริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพบริบทขององค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดข้ึนกับ
องค์กร ผู้ที่มีส่วนได้เสียพึงพอใจในการรับบริการ เป็นต้น  ความส าเร็จขององค์กรน้ันสามารถวัดได้จากทั้งข้อมูลที่
เป็นตัวเลขและข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข ซึ่งข้อมูลทางด้านการเงินน้ันจะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่าง
แท้จริงมากกว่าผลการด าเนินงานด้านอื่น เน่ืองจาก ข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ใช้งบการเงิน
ต้องการน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ พยากรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน (สุภาพร แช่มช้อย, 2555) โดยข้อมูลทางการเงิน เป็นข้อมูลที่ถูกสรุปมา
จากวิธีการทางด้านบัญชี เพ่ือให้ได้รายงานทางการเงินที่เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของกิจการ  
 ปัจจุบันข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงส าหรับผู้ใช้รายงานทางการเงินทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มนัก
ลงทุน เจ้าหน้ี ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยผู้ใช้รายงานทางการเงินต้องการน าข้อมูลทางการเงินมาเพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้รายงานทางการเงินแต่ละกลุ่ม ซึ่งข้ันตอนและ
กระบวนการตรวจสอบเอกสารรายการค้า การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการทางบัญชีตลอดจนการ
ประมวลผลทางบัญชีเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นผลการด าเนินงาน ที่เรียกว่า งบก าไรขาดทุน และข้อมูลสรุปเป็นตัวเลขที่
แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ที่เรียกว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน  ในการจัดท ารายงานทางการเงินผู้เป็น
เจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นต้น เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  โดยจะต้องจัดให้มี
ผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1) มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักร 2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีภาษาไทยได้ 3) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 4) 
มีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามท่ีก าหนดในข้องบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์อ, 2551) ในด้านการจัดท าข้อมูลทางบัญชีน้ัน ผู้ท าบัญชี
ต้องปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐานการบัญชีและกรอบแนวคิดการรายงานทาง
การเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนระบบการควบคุมภายในที่แต่ละองค์กรได้
ก าหนด เพ่ือลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดอันส่งผลต่อข้อมูลทางบัญชี และเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท าข้อมูลทางบัญชี 
การทราบถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพเป็นการเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับรายงานทางการเงิน 
 รายงานทางการเงิน เป็นการให้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของ  กิจการ และ
สิทธิเรียกร้องต่างๆ ของกิจการ นอกจากน้ีรายงานทางการเงินยังสามารถให้ข้อมูล  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสิทธิเรียกร้องเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นผลมาจากผล  การด าเนินงานของกิจการ ตลอดจน
รายการเหตุการณ์และสถานการณ์อื่นๆ โดยรายงานทางการเงิน  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลรายงานทางการเงินน้ันยัง สามารถช่วยประเมินมูลค่าของกิจการได้อย่างน่าเชื่อถือ (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกศึกษานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจาก 
เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร และความเจริญของประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชีมีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน หรือไม่
อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะน ามา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของนักบัญชี  เพ่ือส่งผลให้รายงานทางการเงินมี
คุณภาพตามมาตรฐานรายงานทางการเงินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
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ความเป็นมืออาชีพของนักบัญช ี

- ทักษะทางปัญญา 
- ทักษะทางวิชาการเชิงปฏบิัติและหน้าท่ีงาน 
- ทักษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
- ทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 
- ทักษะทางองค์การและการจัดการ 
 
 
 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
- ความเที่ยงธรรม  
- ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต  
- ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
- ความสามารถในการพยากรณ์ 
 

คุณภาพรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ประยุกต์จากมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประยุกต์จากจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์จากแนวคิดเทคโนโลยีกับนักบัญชี (พลพธู 
และกัญนิภัทธ์ิ, 2557) และคุณภาพรายงานทางการเงิน ประยุกต์จากกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
     
   
  
   

 
  

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
สมมติฐานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,229 คน (กลุ่มนักบัญชี
คลับ. http://cpdtutor.com ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562)  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยได้ค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร การค านวณขนาดตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 382 คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
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ตอบกลับมา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ Aaker และคณะ (2001) ได้
เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 
  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าบัญชี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale)  โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ
ของนักบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ตอนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดสอบใช้ (Try - out) กับนักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเหมาะสมของการใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม 

2.  การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item – total 
Correlation ผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าท่ียอมรับได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพเหมาะสม
ที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป Nunnally (1978 : 245)  

 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ 
139 ชุด และน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี  

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลเพ่ือ
อธิบายข้อมูลทั่วไปของนักบัญชี ดังน้ี 

4.1.1 การแจกแจงความความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใช้สรุปข้อมูล
ทั่วไปของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม 

4.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณภาพรายงานทางการเงิน 

 4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือวัดความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variable) ซึ่งได้แก่ ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) ซึ่งได้แก่ คุณภาพรายงานทางการเงิน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 139 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี  7 - 9 ปี และต าแหน่งงานใน
ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี  
 
 2. ผลการส ารวจปัจจัยต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยต่างๆ (ตารางที่ 1) พบว่า  
2.1 นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี อยู่ใน

ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นักบัญชีสามารถตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีได้ สามารถรับรู้และเลือกใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่าในงบการเงินองค์ประกอบของงบการเงินได้เป็นอย่างดี 
และมุ่งเน้นการพิจารณาและการประยุกต์ใช้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลเย่ียงมืออาชีพ 

2.2 นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า นักบัญชีมีการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจท าให้ผู้ท าบัญชีไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่
ก าหนด และการวางแผนการท างาน โดยจัดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือท าให้งานส าเร็จและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า การใช้งานระบบมีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผล 
และช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

2.4 นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน อยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า นักบัญชีจัดท าข้อมูลที่สามารถช่วยในการคาดคะเนและยืนยันเหตุการณ์และผลที่เกิดข้ึนใน
อนาคตได้ มุ่งเน้นให้ข้อมูลที่น ามาใช้ในการตัดสินใจจะต้องเก่ียวข้องกับปัญหาและสามารถมาใช้ได้อย่างทันท่วงที  
 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวม ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพของนัก 
บัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญช ี

1. ทักษะทางปัญญา 
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ี 
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
4. ทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
5. ทักษะทางองค์การและการจัดการ 

3.82 
3.91 
3.87 
3.77 
3.84 
3.73 

0.27 
0.32 
0.35 
0.41 
3.36 
0.39 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1. ความเที่ยงธรรม  
2. ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต  
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

3.91 
3.81 
3.89 
4.04 

0.27 
0.31 
0.39 
0.30 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
2. ความสามารถในการพยากรณ์ 

3.79 
3.86 
3.74 

0.31 
0.35 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ และความทันเวลา 

 

คุณภาพรายงานทางการเงิน X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
คุณภาพรายงานทางการเงิน 

1. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
2. ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม  
3. ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
4. ความทันเวลา 

3.81 
3.81 
3.91 
3.75 
3.78 

0.31 
0.36 
0.42 
0.48 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผู้วิจัยท าการทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต  

กรุงเทพมหานครกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพรายงานทางการเงิน 

t 
p - 

value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a ) 0.641 0.163 3.925 0.000** 
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี  (TPA) 0.336 0.254 1.322 0.189 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (TEA) 0.888 0.179 4.970 0.000** 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (TIT) 0.586 0.104 5.655 0.000** 
F = 554.278 p = 0.000  AdjR2 = 0.923 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  (TEA) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (TIT) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยรวม (TFQ) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และ 3 ส าหรับปัจจัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี  (TPA) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม (TFQ)   
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึงปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นมือ
อาชีพของนักบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความเป็นมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 (International Education Standards : IES 3) ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา 
(Intellectual Skills) ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่
ซับซ้อนขององค์กรดี ทักษะเหล่าน้ีมักได้มาจากการศึกษาทั่วไปในสภาพกว้าง ส าหรับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
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จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล้องกับประดินันท์ ประดับศิลป์ และคณะ (2557)  กล่าวคือนักบัญชีสามารถใช้
ข้อก าหนดหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดให้บุคคลในองค์กรจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยข้อก าหนดหรือ
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพสังคม หลักธรรมที่สภาพสังคมยึดถือเพ่ือก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคมในระดับมาก  
 คุณภาพของรายงานทางการเงินจากการศึกษาครั้งน้ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงถึงลักษณะเชิง
คุณภาพที่บ่งบอกว่าข้อมูลในรายงานทางการเงิน มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดย
สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) กล่าวถึง การพัฒนาศักยภาพในความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชี และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชีให้โดดเด่นจะส่งผลดีต่อการจัดท างบการเงินให้มีคุณภาพ และจะช่วยส่งผลดี
ต่อไปยังประสิทธิผลในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งน้ี พ บว่า 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินในทิศทางเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
  การวิจัยเรื่องปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ด้านจรรยาบรรณของนักบัญชี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้ นักบัญชี ผู้บริหาร
ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นของปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  ผู้บริหารขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานของนักบัญชีในองค์กรหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
โดยอาจน าไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณของนักบัญชี  และการจัดให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นเพียงพอและเหมาะสมส าหรับองค์กร เพ่ือคุณภาพของรายงานทางการเงินซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงินในหลายกลุ่ม เช่น นักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ี และผู้ใช้รายงาน
ทางการเงินกลุ่มอื่นๆ 
 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนัก
บัญชีของพ้ืนที่อื่นๆ  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์  ใช้งานได้อย่างกว้างขวางทุกระดับการศึกษา
และตรงเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 
  2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน เช่น 
ความสามารถด้านสารสนเทศทางการบัญชี เป็นต้น เพ่ือให้ทราบสาเหตุที่ท าให้เกิดคุณภาพรายงานทางการเงิน อีก
ทั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสอบถามแบบเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ครอบคลุมมากข้ึน ซึ่ง
สามารถน างานวิจัยดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
  2.4 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงินของนักบัญชีในแต่ละด้าน เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของนักบัญชีให้มีประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

140 
 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสทิธิผลในการตัดสินใจของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกจิศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 
20-35. 

นักบัญชีคลับ. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562, จาก http://cpdtutor.com  
ประดินันท์ ประดับศิลป ์และ ลักษณา เกตุเตียน. (2557). จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ท าบัญชทีี่ปฏิบัติงานใน

ส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดท าบญัชีและน าเสนองบการเงินที่อยู่นอกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

พลพธู ปียวรรณ และกัญนิภัทธ์ิ นิธิโรจน์ธนัท. (2557). ระบบสารสนเทศทางการบัญช.ี พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 
วิทยพัฒน์. 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2540). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที ่7. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์. 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2551). พระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 International 

Education Standards (IES). สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562, จาก http://www.fap.or.th 
                (2558). กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558). สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 

2562, จาก http://www.fap.or.th 
                (2558). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่องเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาส าหรับ

วิชาชีพบัญชี. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562, จาก http://www.fap.or.th  
                (2558). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 5 

มีนาคม 2562, จาก http://www.fap.or.th 
                (2558). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง คุณค่าจรรยาบรรณ และทัศนคติใน

วิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562, จาก http://www.fap.or.th  
สุภาพร แช่มช้อย. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อแนวปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย.  สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562, 

จาก http://www.fap.or.th  
Aaker, D. A., Kumar, V. and Day, G. S. (2001). Marketing Research. New York: John Wiley and Sons.  
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill. 
Yamane, Taro. (1973). Applied Sampling. New York: Academic Press.  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

141 
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่
ละปัจจัยใด ท่ีส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าการเก็บข้อมูล
จากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค จ านวน 14 อุตสาหกรรม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART)  อัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ (OPM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) และอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (ART) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้  (NPM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) อัตราหมุน
ของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART)  และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และด้านอัตราส่วน
ก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ 
 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  คุณภาพก าไร SET50 

 
ABSTRACT 

 This research aims 1) To study the operational efficiency that influences the quality of 
earning of listed companies in the Stock Exchange of Thailand and 2) To study the operational 
efficiency of each factor that affects the quality of earning of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand. Collect data from financial statements of companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand SET50 Group, Energy and Utilities Industry 14 industries. The statistics used 
in data analysis are multiple regression analysis. 
 The results of this research found that: 1) Rotation rate of Total Assets Turnover (TAT), 
Accounts Receivable Turnover (ART), Inventory Turnover Ratio (ITR) and Accounts Payable 
Turnover (APT) have a relationship in the same direction as the quality of earning. The Operating 
Profit Margin (OPM) with statistical significance at the level of 0.01 2) Total Assets Turnover (TAT) 
and Accounts Receivable Turnover (ART) have a relationship in the same direction as the quality 
of earning. Net Profit Margin (NPM) with statistical significance at the level of 0.05, and 3) Rotation 
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rate of Total Assets Turnover (TAT), Accounts Receivable Turnover (ART), and Accounts Payable 
Turnover (APT) have a relationship in the same direction as the quality of earning. The ratio of 
Return on Assets (ROA) and the Return On Equity (ROE) with statistical significance at the level of 
0.05. 
 
Keywords 

Operational efficiency, The Quality of Earning, SET50 
 
ความส าคัญของปัญหา 

หน้าท่ีในการระดมทุนให้กับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนในการบริหารธุรกิจ โดยการออกหลักทรัพย์เสนอขาย
ให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่มีเงินออม สถาบันที่มีความส าคัญ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาด
หลักทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้ท าหน้าท่ีซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล ให้การซื้อขาย
หลักทรัพย์ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีความคล่องตัว ยุติธรรม และโปร่งใส เกิดกลไกการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ส าหรับประเทศไทย บริษัทที่มีความต้องการระดมทุนจึงมีความสนใจ พยายามผันตัวเข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ เป็นจ านวนมากข้ึน ปัจจุบันจ านวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประมาณ 
707 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2562) และมีแนวโน้มจะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่จะมี
นักลงทุนที่เป็นประชนชนทั่วไปเท่าน้ัน ยังมีนักลงทุนประเภทสถาบัน กองทุนในประเทศ และต่างประเทศที่สนใจเข้า
มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปัจจุบันหลักทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศและถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในการรองรับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทอื่นๆ เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการอุปโภคบริ โภคและที่ส าคัญยังเป็นที่นิยมจากนักลงทุน
มากท่ีสุดตลอดช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคการผลิต การอุปโภคและบริโภคของประชาชนจึงได้มีการ
ส่งเสริมการระดมเงินทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการลงทุนจากภาคต่างๆ 
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนนักลงทุนต่างประเทศ และได้น าบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจบางบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือท าการแปรรูปของบริษัทที่รัฐถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่มากระจายหุ้น เพ่ือให้นัก
ลงทุนได้มีส่วนร่วมในการลงทุนและเพ่ือการขยายการจัดหาพลังงานมาใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ
ภายในประเทศ (ปรารถนา ขุดสุวรรณ, 2556) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์ และเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวัดสภาวะตลาดส าหรับกองทุนรวมต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีการจัดท าดัชนีราคา SET 
50 เพ่ือเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับ และการความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีก าหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาเกณฑ์การปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ
ค านวณดัชนีราคา SET 50 ทุกๆ 6 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความเหมาะสมและให้เกิดสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึนกับภาวการณ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อจ ากัดในแต่ละช่วงเวลา เช่น กรณีที่มีการเพ่ิมทุนของ
บริษัทจดทะเบียน หรือมีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ อาจส่งผลต่อหุ้นสามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมี
คุณสมบัติครบถ้วนข้ึน และสามารถน ามาใช้ค านวณดัชนีราคา SET 50 ได้  
 จากการศึกษาอิทธิพลระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มตัวอย่าง 
SET50 และ MAI อัตราส่วนที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability) จากอัตรา
ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on Sales : ROS), อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA), 
อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE), อัตราส่วนราคาซื้อขายต่อมูลค่าตามบัญชี 
(Price to Book Ratio : P/BV), อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร (Price Earnings Ratio : P/E) โดยพบว่า อัตราส่วน
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ทางการเงินที่มีอิทธิพล กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งในกลุ่ม SET50 และ MAI ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม 
SET50 มีอิทธิพลกับอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 4 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on 
Sales : ROS), อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity : ROE), ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) และราคาตามบัญชีต่อหุ้น (Book 
Value Per Share : BVPS) (มาโนช สูอ าพัน, 2552)    
              จึงเป็นที่มาของการวิจัย ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินงานและคุณภาพ
ก าไรของบริษัท และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน และบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละปัจจัยใด ที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
งบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค  ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินในปี พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/th/products/ 
index/monthlyreport _SET50.html)   
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. 2561 : https://www.set.or.th/th/market/ constituents.html) จ านวน 14 บริษัท 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลองในการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของ
กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ืออธิบายอิทธิพลของอัตราส่วนประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในภาพรวมที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร สมการแสดงความสัมพันธ์ (นพพล หาญวิชัยวัฒนา, 2551) คือ      

PFBit  = αit + β1(TAT)it + β2(ART)it + β3(ITR)it + β4(APT)it + ε 
 

โดยที ่  PFB  = คุณภาพก าไร 
α  = ค่าคงที่ของ Pit เมื่ออัตราส่วนทุกตัวเป็น 0 
β  = ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย 
TAT  = อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม 
ART  = อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า 
ITR   = อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ 
APT  = อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า  
ε  = Error term 

https://www.set.or.th/th/market/%20constituents.html
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ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการด าเนินงานและคุณภาพก าไร ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 TAT ART ITR APT OPM NPM ROA ROE 

TAT 1        

ART 0.253 1       

ITR 0.135 0.041 1      

APT 0.238 0.027 0.368 1     

OPM 0.492 0.407 0.065 0.074 1    

NPM 0.339 0.153 0.034 0.003 0.808 1   

ROA 0.550 0.278 0.018 0.084 0.146 0.091 1  

ROE 0.234 0.065 0.240 0.419 0.085 0.126 0.705 1 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปรอิสระที่เลือกใช้ คือ ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (ART) อัตราหมุนของ
สินค้าคงเหลือ (ITR) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค มีค่าระหว่าง 0.003 ถึง 0.492 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทุก
ตัวมีความสัมพันธ์กันเองในระดับต่ าและตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามทุกตัว จึงไม่เกิดปัญหา
ภาวะร่วมเส้นพหุคูณ (Multicollinearity)  

แบบจ าลองในการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของกลุ่ม  SET50 
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ืออธิบายอิทธิพลของอัตราส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ภาพรวมที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร โดยสมการแสดงความสัมพันธ์ (นพพล หาญวิชัยวัฒนา, 2551) คือ  

 
OPM   = α + β1(TAT) + β2(ART) + β3(ITR) + β4(APT) + ε 
NPM   = α + β1(TAT) + β2(ART) + β3(ITR) + β4(APT) + ε 
ROA   = α + β1(TAT) + β2(ART) + β3(ITR) + β4(APT) + ε 
ROE   = α + β1(TAT) + β2(ART) + β3(ITR) + β4(APT) + ε 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และคุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ (OPM) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค  

 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดรายได้ 

t p - value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ ( ) 0.315 0.052 6.012 0.000*** 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) 0.328 0.051 6.438 0.000*** 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) 0.594 0.082 7.276 0.000*** 
อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) 0.211 0.053 3.957 0.000*** 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) 0.275 0.056 4.945 0.000*** 
F = 28.821 p = 0.000  AdjR2 = 0.507 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปร 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART)  อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) และ
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร  ด้านอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดรายได้ (OPM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 กล่าวคือ หากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไรด้านอัตราก าไรจาก
การด าเนินงานต่อยอดรายได้ เพ่ิมข้ึน 0.328 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมลดลง 1 หน่วย 
ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ ลดลง 0.328 หน่วย ตามล าดับ   

หากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดรายได้ เพ่ิมข้ึน 0.594 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าลดลง 1 หน่วย 
ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ ลดลง 0.594 หน่วย ตามล าดับ  หากอัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ 
เพ่ิมข้ึน 0.211 หน่วยตามล าดับ และอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือรวมลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้าน
อัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ ลดลง 0.211 หน่วย ตามล าดับ  และหากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ เพ่ิมข้ึน 0.275 หน่วย
ตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้าลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดรายได้ ลดลง 0.275 หน่วย ตามล าดับ  

กล่าวโดยสรุป คือ เมื่ออัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) อัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือ ( ITR) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้คุณภาพก าไร 
ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   
 
 
 
 
 
 

a
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และคุณภาพก าไร  ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ (NPM) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค  
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพก าไร  
ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ 

t p - value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ ( ) 0.216 0.086 2.498 0.014** 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) 0.274 0.084 3.263 0.001*** 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) 0.542 0.134 4.035 0.000*** 
อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) 0.132 0.088 1.506 -0.135 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) 0.129 0.092 1.404 0.163 
F = 26.881 p = 0.000  AdjR2 = 0.497 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปร 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) และอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพก าไร  ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้  (NPM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 กล่าวคือ หากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไรด้านอัตราก าไรสุทธิต่อ
ยอดรายได้  เพ่ิมข้ึน 0.274 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร 
ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ ลดลง 0.274 หน่วย ตามล าดับ  หากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
จะท าให้คุณภาพก าไรด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้เพ่ิมข้ึน 0.542 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ี
การค้าลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ ลดลง 0.542 หน่วย ตามล าดับ   

กล่าวโดยสรุป คือ เมื่ออัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  และอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (ART) 
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   
 
ตารางที่ 4 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน

และคุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค  
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสทุธิต่อ
สินทรัพย์รวม 

t p - value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ ( ) 0.071 0.082 0.867 0.388 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) 0.589 0.079 7.408 0.000*** 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) 0.342 0.127 2.689 0.008*** 
อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) 0.059 0.083 0.711 0.479 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) 0.297 0.087 3.421 0.001*** 
F = 29.985 p = 0.000  AdjR2 = 0.604 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

a

a
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปร 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 กล่าวคือ หากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไร
สุทธิต่อสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึน 0.589 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้
คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ลดลง 0.589 หน่วย ตามล าดับ   

หากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึน 0.342 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้
คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ลดลง 0.342 หน่วย ตามล าดับ  หากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี
การค้า เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึน  0.297 หน่วย
ตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า ลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวม ลดลง 0.297 หน่วย ตามล าดับ  

กล่าวโดยสรุป คือ เมื่ออัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) และ
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์
รวม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน

และคุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนใน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค  
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสทุธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

t 
p - 

value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ ( ) 0.226 0.073 3.099 0.002*** 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) 0.438 0.071 6.186 0.000*** 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) 0.620 0.113 5.467 0.000*** 
อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) 0.043 0.074 0.577 0.565 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) 0.661 0.077 8.550 0.000*** 
F = 29.428 p = 0.000  AdjR2 = 0.512 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปร 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT)    
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 กล่าวคือ หากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไร
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมข้ึน 0.438 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมลดลง 1 หน่วย ส่งผล
ให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 0.438 หน่วย ตามล าดับ   

a
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หากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมข้ึน 0.620 หน่วยตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้
คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.620 หน่วย ตามล าดับ หากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี
การค้า เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมข้ึน  0.661 หน่วย
ตามล าดับ และหากอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า ลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.661 หน่วย ตามล าดับ  
               กล่าวโดยสรุป คือ เมื่ออัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (ART) และ
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้คุณภาพก าไร ด้านอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของ  
ผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ี
การค้า (ART) อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (ITR) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (APT) เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
คุณภาพก าไร ด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดรายได้ ในส่วนของอัตราก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ อัตราส่วน
ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับสุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ (2553) พบความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ืออธิบายราคาหลักทรัพย์ ของอัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และศิริมา แก้วเกิด (2557, 2559) โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยปัจจัยด้านคุณภาพประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการ (QOE) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.308, p<0.01) และกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ คุณภาพก าไรประกอบด้วย อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (PE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในปี พ.ศ.2551 – 2555 โดยปัจจัยด้านคุณภาพก าไร
ประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการ (QOE)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (r=0.308, p<0.01) และประสิทธิภาพการด าเนินงานประกอบด้วย ROI และ ROE มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.238, p<0.01. r=0.174, p<0.01) 
 
ข้อเสนอแนะ 
   การวิจัย ประสิทธิภาพการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
โดยใช้ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เท่าน้ัน เพ่ือให้คลอบคุมรายละเอียดของการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต ดังน้ี  

1. การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาจากงบการเงิน พ.ศ. 2560 กลุ่ม SET50 อุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค เท่าน้ัน ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ควรเพ่ิมอุตสาหกรรมให้ครบทั้ง 8 อุตสาหกรรม เพ่ือผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

2. ขยายขอบเขตการศึกษา เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาในส่วนของจากงบการเงิน พ.ศ. 
2560 กลุ่ม SET50 เท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม SET100 เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน 
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3. ทดสอบความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีเดียวกัน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม SET50 และ กลุ่ม 
SET100 ของแต่ละอุตสาหกรรม  

4. ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มากกว่า 1 ปี ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือดูแนวโน้มของคุณภาพก าไรที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 
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ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
THE EFFECT THAI STANDARD ON QUALITY 1 (TSQC 1)  

FINANCIAL REPORTING QUALITY         
สุพจน์  ปานน้อย1 ทิพย์สุดา  ทาสีด า1 และ พิเชษฐ์ โสภาพงษ์1 

Supoi Pannoi, Thipsuda Thasedum and Phichet Sophhaphong  

1คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน และเพ่ือทดสอบผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพคุณภาพ
รายงานทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 
148 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า  1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 31 - 35 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งในปัจจุบัน 3 – 5 ปี 2) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) และคุณภาพรายงานทางการเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด 3) 
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน ด้าน
ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ 
 มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1  คุณภาพรายงานทางการเงิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ABSTRACT 

 This research purpose to study quality control standards, Issue 1 and quality of 
financial statements and to test the impact of quality control standard no. 1 affecting the quality 
of financial statements Tools used Collecting data from questionnaires From 148 licensed 
auditors in Thailand. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation, and multiple regression analysis  
 The results of the research found that 1) Most of the certified public accountants of 
Thailand are female, age between 31 - 35 years old. And work experience in the current position 
3 - 5 years. 2) There is a comment on the quality control standard No. 1 (TSQC1) and quality of 
financial statements at the highest level. 3) Quality control standard no. 1 (TSQC1) on the 
responsibility of quality leaders in the office the relevant ethical requirements In response to and 
maintaining customer relationships human resources performance and follow-up there is a 
significant positive relationship with the quality of financial statements at the level of 0.05. 
 
Keywords 
 Thai Standard on Quality 1, Financial Reporting Quality, Certified Public Accountant 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารการค้าและตลาดทุนเสรี ผู้ใช้งบการเงินต้องการงบการเงินที่
น่าเชื่อถือ และทันเวลา ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี การจัดท างบการเงินด้วยความ
โปร่งใสมีจรรยาบรรณ ตลอดจนการจัดให้มีการก ากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความ น่าเชื่อถือแก่งบการเงิน 
นอกจากน้ีการมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดียังช่วยลดต้นทุนการแสวงหา ข้อมูล เอื้ออ านวยให้นักลงทุนจากต่างชาติ
เข้ามาลงทุนด้วยความมั่นใจ ดังน้ันงบการเงินจึงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจถ้าหากข้อมูลในงบการเงินมี
คุณภาพ ในประเทศไทยก าหนดให้นักบัญชีต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมชูปถัมภ์ (Federation  
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King: FAP)  
และสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( International Federation of 
Accountancy: IFAC) ซึ่ง IFAC พัฒนานักบัญชีในประเทศสมาชิกทั่วโลก มีการส ารวจและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ น ามาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Accounting Standards: IAS) มาปรับใช้ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพ่ือให้งบการเงิน
ของบริษัทในประเทศไทยมีมาตรฐาน สากลและเคลื่อนเข้าสู่หลักการเดียวกันกับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
ตามท่ีนักลงทุนเรียกร้อง เพ่ือความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพของงบการเงิน แม้ว่ามาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศได้รับการยอมรับให้ใช้แพร่หลายทั่วโลก แต่คุณภาพของงบการเงินอาจมีความแตกต่างกัน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดทุนยังได้ริเริ่ม
ให้มีการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จากระบบการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีกันเองอย่างเป็นระบบอยู่
แล้ว เพ่ือให้เกิดการยอมรับตลาดทุนของประเทศไทยในระดับนานาประชาติได้ ในขณะเดียวกันสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได้ด าเนินงานสร้างคุณภาพงานให้กับผู้สอบบัญชีจากการออกระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 (Thai Standard on Quality Control 1: TSQC1) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2557 (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2555) ในปัจจุบันงานด้านบัญชี มีส านักงานบัญชีที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดต้ังเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 161 ราย อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 72 ราย ท่ีเหลืออยู่ตามภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ (กรมธุรกิจการค้า, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนส านักงาน
บัญชีคุณภาพที่ด าเนินการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้ายังมีจ านวนน้อย แต่ก็ถือว่าได้เริ่มต้นพัฒนางานด้าน
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยให้มีการก ากับตรวจสอบระบบคุณภาพอย่างจริงจัง ซึ่งการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบที่
สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 (TSQC1) กับคุณภาพการตรวจสอบมีผู้ศึกษาไม่มากเท่าที่ควร
ขณะที่ความต้องการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 (TSQC1) เพ่ือให้ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีเชื่อว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากย่ิงข้ึน โดยปกติข้อมูลรายงานทาง
การเงินในประเทศก าลังพัฒนามักจะไม่ได้รับความเชื่อถือมากนัก ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศก าลังพัฒนาที่
ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นเก่ียวกับงบการเงินเช่นเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีบทบาท
เข้ามาก ากับงานต่าง ๆ ที่ท าให้งบการเงินมีความน่าเชื่อเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระส าคัญ ต้ังแต่การปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และพัฒนางานบัญชี อย่างไรก็ตามจากปัญหาการ
ล้มละลายของบริษัทชั้นน าของโลกที่เกิดจากการขาดความน่าเชื่อถือของงบการเงินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความ
คาดหมายว่าจะเกิดข้ึนได้ ท าให้เป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกฎหมายและการ
ก ากับดูแลคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือขจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ
ของงบการเงินเหล่าน้ัน 
 ในปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์มิได้น่ิงนอนใจกับเหตุการณ์น้ัน จึงได้เริ่มด าเนินการ
เก่ียวกับการก ากับดูแลคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีเพ่ือพัฒนางานตรวจสอบบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้อง
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กับทั่วโลก (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2556) และน ามาพัฒนาเป็นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี โดยฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินงานการสอบบัญชีทั้ง
ส านักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่ นต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัทใน
ประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให้ส านักงานสอบบัญชีที่มีความแตกต่างกันทั้งขนาดส านักงาน วิธีการตรวจสอบบัญชี และด้าน
อื่น ๆ มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและส่งผลให้ส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทยเติบโตอย่างย่ังยืน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ น าไปใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบถึงข้อมูลทางการเงินในการพิจารณาว่ามีคุณภาพและน าไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ของผู้ใช้รายงานทางการเงินในการท าธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และคุณภาพรายงานทางการเงิน 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย  ที่ยังคงปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง จ านวน 9,428 ราย (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) 

 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งน้ี มีวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากประชากรด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Yamane (1973) แบบทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
และยอมรับความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 0.05 ส าหรับงานวิจัยครั้งน้ีขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 383 คน ท าการส่ง
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ทั้งสิ้นจ านวน 400 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 148 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 37.00 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทาง 

การเงิน มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
- ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพ

ภายในส านักงาน 
- ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
- การตอบรับและการคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
- ทรัพยากรบุคคล 
- การปฏิบัติงาน 
- การติดตามผล 

คุณภาพรายงานทางการเงิน  
-     ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
- ความทันต่อเวลา 
- การพิสูจน์ยืนยันได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ  
1. ระยะเตรียมการวิจัย 

1.1 ผู้วิจัยทบทวน ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ   

1.2 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling)  
1.3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย  
1.4 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
1.5 น าผลการทดสอบมาปรับปรงุเครื่องมือการวิจัย 

2. ระยะด าเนินการวิจัย  
2.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง  
2.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
2.3 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  

3. ระยะสรุปผลการวิจัย 
3.1 ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลข้อมูลและจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
3.2 ผู้วิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) และคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน ดังตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1  ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมคมุคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1)  โดยรวมและรายด้าน 
 

 
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) 

 
 S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 4.64 0.44 มากท่ีสุด 
ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 4.79 0.36 มากท่ีสุด 
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า 4.72 0.41 มากท่ีสุด 
ทรัพยากรบุคคล 4.59 0.46 มากท่ีสุด 
การปฏิบัติงาน 4.27 0.53 มาก 
การติดตามผล 4.39 0.68 มาก 

ภาพรวม 4.51 0.46 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ 
ฉบับที่1 (TSQC1)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  (    = 4.79)  
ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า (   = 4.72) และด้านความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพ
ภายในส านักงาน (     = 4.64) ตามล าดับ  
 
 

X

X
X

X
X
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ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยรวมและรายด้าน 
 

คุณภาพรายงานทางการเงิน  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
ความทันต่อเวลา 4.73 0.41 มากท่ีสุด 
การพิสูจน์ยืนยันได้ 4.59 0.52 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.59 0.55 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความทันต่อเวลา ( = 4.73)  ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  

( =4.66) และด้านการพิสูจน์ยืนยันได้  ( =4.59) ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และการสร้างสมการพยากรณ์
ของมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยของมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1  

(TSQC1) กับคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยรวม 
 

มาตรฐานการควบคุมคุม 
คุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) 

คุณภาพรายงานทางการเงิน 
(QQT) 

t p - value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ ( ) 0.648 0.173 3.747 0.000* 
ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายใน
ส านักงาน (TSA) 

0.088 0.044 2.018 0.045* 

ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (TSB) 0.437 0.090 4.839 0.000* 
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(TSC) 

1.007 0.054 18.682 0.000* 

ทรัพยากรบุคคล (TSD) 0.347 0.055 6.254 0.000* 
การปฏิบัติงาน (TSE) 0.392 0.045 8.625 0.000* 
การติดตามผล (TSF) 0.514 0.036 14.388 0.000* 
F = 350.948 p = 0.000  AdjR2 = 0.935 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้น า
ต่อคุณภาพภายในส านักงาน (TSA) ด้านข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (TSB) ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (TSC) ด้านทรัพยากรบุคคล (TSD) ด้านการปฏิบัติงาน (TSE) และด้านการติดตามผล (TSF) 

X

X
X

X X

a
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มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม (QQT) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ได้สมการพยากรณ์ ดังน้ี  
 
  QQT = 0.648 + 0.088(TSA) + 0.437(TSB) + 1.007(TSC) + 0.347(TSD) +  
                             0.392(TSE) + 0.514(TSF)  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1)  
ด้านข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านความ
รับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน  และด้านทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดเน่ืองจาก ในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีต้องอาศัยมาตรฐานในด้านต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุด เช่นต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การติดต่อสื่อสารที่ดีกับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ (2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ด้านความ
ทันต่อเวลา ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และด้านการพิสูจน์ยืนยันได้  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เน่ืองจาก 
ผู้สอบบัญชีจะต้องท าการตรวจสอบงบการเงินให้งบการเงินที่ท าการตรวจสอบจะต้องมีความทันต่อเวลา สามารถใช้
ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ และต้องสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ เพ่ือท าให้งบการเงินมีความน่าเชื่อมากย่ิงข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Linda Elizabeth DeANGELO (1981) กล่าวว่าคุณภาพการสอบบัญชี เป็นของผู้สอบ
บัญชีที่จะสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของงบการเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เพ่ือให้งบการเงินมีความ
น่าเชื่อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) กล่าวว่า ความคิดเห็นของคุณภาพงบการเงิน
หลายด้าน ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความทันต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายใน
ส านักงาน ด้านข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า  
ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน เน่ืองจาก ในการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ าเป็นต้องอาศัยมาตรฐานการ
ควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงินที่ท าการตรวจสอบมีความน่า
เชื่อมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรณสงณ์ ผาแดง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 (TSQC1) ด้านการปฏิบัติงานส าหรับผู้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรี พบว่าส านักงานสอบบัญชีที่มี
ขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการน ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพส านักงานสอบบัญชีมาใช้และในขณะที่ส านัก
งานสอบบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบ เน่ืองจากมีปริมาณงานและต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง พบว่าลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน โดยพบว่าข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องข้ึนอยู่กับอา ยุ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานสอบบัญชี ระดับการศึกษา จ านวนลูกค้าและจ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
  1.1 ผู้สอบบัญชีควรน ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือให้คุณภาพงบการเงินมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  1.2 ผู้สอบบัญชีสามารถน ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ในด้าน
ต่างๆ ได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ท่ีมีความส าพันธ์หรือส่งผลกระทบกับตัวแปร
อื่นๆ  หรือในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือธุรกิจอื่นๆ เป็นต้น เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นว่ามีความ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
  2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณ เก่ียวกับ 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพ่ือให้ได้รายละเอียดของปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณภาพงบการเงินเพ่ิมเติม เช่น 
การสังเกตการณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้การศึกษามีเน้ือหาที่สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และปัจจัยโดยอาศัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และส่วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 100 คน โดยท าการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้  Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ท าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาชีพรับราชการ โดยใช้แหล่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นเงินของตนเอง ผลการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัย  องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์และสถานที่มีผลต่อทัศนคติทางบวกในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผลการวิเคราะห์พหุคูณพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วยทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อมีผลในทางบวกและ
อิทธิพลจากภายนอกมีผลในทางลบ 
 
ค าส าคัญ  
 การตัดสินใจเรียนศึกษาต่อ ส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิเคราะห์เส้นทาง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study factors influencing on choosing studying 
programs in Master degree level, Udonthani Rajabhat University. The samples used in this study 
were 100 undergraduates. Instrument used to collect data were questionnaires by using 
Convenience Sampling, descriptive statistics used to analyze data were frequencies, percentages, 
mean, and standard deviation. Inferential statistics used to analyze data were path analysis using 
multiple Linear regression at the significant level of 0.05.  
 The result found that the most the respondents were female, 21-29 years old, most of 
them reside in Northeastern and suburb area. The occupation was government officer and paid 
their own tuition fees. 
 According to the results, it was found that intention to studying Master Degree at 
Udonthani Rajabhat University were negatively directly affected by subjective norms and positively 
directly affected by attitude toward studying Master degree. Moreover, the intention also 
indirectly affected by products and place offered via attitude.  
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ความส าคัญของปัญหา  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต้องมีพ้ืนฐานที่ส าคัญมาจากการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาที่ดีท าให้เกิด
ความเจริญงอกงามในสังคม โดยเริ่มต้นต้ังแต่การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่
เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความถนัดของตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ (ภัทรสุดา จารุธีรภัณฑ์, 2554) 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูง มีความส าคัญย่ิงในการก าหนดรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
(เกรียงศักด์ิ แสงจันทร์, 2549) ดังน้ัน ในการศึกษาหัวข้อวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” จึงมีความส าคัญท าให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่ามีอิทธิพลใดบ้างที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  และผลจากการวิจัยดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาวางแผนระบบการศึกษาและการจัดการระบบบริหารภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีมีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี
คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุมแบบบังเอิญ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 คน  
 สมมติฐานงานวิจัย มีดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1a ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิผลต่อปัจจัยทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 1b ปัจจัยด้านราคามีอิทธิผลต่อปัจจัยทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 1c ปัจจัยด้านสถานที่มีอิทธิผลต่อปัจจัยทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 1d ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิผลต่อปัจจัยทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 2a ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิผลต่อปัจจัยความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 2b ปัจจัยด้านอิทธิผลจากคนรอบข้างมีอิทธิผลต่อปัจจัยความต้ังใจศึกษาต่อ 
 สมมติฐานที่ 2c ปัจจัยควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิผลต่อปัจจยัความต้ังใจศึกษาต่อ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ Questionnaire แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้าน
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปริญญาโทโดยอาศัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มปัจจัยทัศนคติเกี่ยวกับความต้ังใจศึกษาต่อ (ATB) กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลจากคนรอบข้าง (SN) กลุ่ม
ปัจจัยควบคุมพฤติกรรม (PBC) และกลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจ (BI) ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมตัดสินใจเรียนต่อระดับ
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ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ใช้ Likert’s Scale แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 5 หมายถึงเห็น
ด้วยมากท่ีสุด และ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด   
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังน้ี การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย( Conceptual 
Framework) อาศัยการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) ของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้วยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยไม่ปรับมาตรฐานของปัจจัยเหตุที่กระท าต่อปัจจัยผล ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (78.5%) มีอายุระหว่าง 20 -
29 ปี (85%) มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (98%) มีอาชีพรับราชการ (68%) โดยใช้แหล่ง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นเงินของตนเอง (86%) 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยพฤติกรรมตามแผน 
ได้ผลตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยพฤติกรรมตามแผน 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ x̄ S.D 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)   
1   ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตร  
2  เน้ือหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3  เน้ือหาในหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน 
4  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม ในการเรียนการสอนเช่นศึกษาดูงานและฝึกงาน

ในสถานประกอบการ 
5  หลักสูตรสามารถเรียนจบใน 2 ปีท าให้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่ตลาด แรงงานได้เร็ว 

4.07 
4.00 

 
4.03 

 
3.94 
3.87 

0.77 
0.74 

 
0.73 

 
0.94 
0.79 

 

H1a 

H1b 

H1c 

H1d 
 

H2a 

H2b 

H2c Place 

Promo 

Price 

Product 
ATB 

SN 

PBC 

BI 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ x̄ S.D 
6  หลักสูตรเมื่อเรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ 4.33 0.88 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม 4.04     0.61 
ปัจจัยด้านราคา (Price) x̄ S.D 
1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเหมาะสมและถูกกว่าสถานศึกษาอื่น  
2 สามารถแบ่งช าระค่าใชจ้่ายในการศึกษาเป็นงวดได้  
3 กิจกรรมที่ต้องช าระเงินมีความเหมาะสมตามกิจกรรมน้ัน ๆ  
4 มีการให้ทุนการศึกษา 

3.97 
3.01 
3.29 
3.15 

0.75 
1.46 
1.08 
1.23 

ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวม 3.37 0.83 
ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) x̄ S.D 
1 ท าเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา  
2 ห้องเรียนดูทันสมัยสวยงามและสะอาดมีบรรยากาศน่าเรียน  
3 มหาวิทยาลัย มีสถานที่จอดรถกว้างขวางสะดวกและมีระเบียบ  
4 มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยทางภายในและภายนอก 

4.34 
3.99 
4.00 
4.00 

0.93 
1.01 
1.03 
1.02 

ปัจจัยด้านสถานที่ โดยภาพรวม 4.08 0.82 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promo) x̄ S.D 
1 มหาวิทยาลัยมีใบปลิว แผนพับ แสดงรายละเอียดก าหนดการให้นักศึกษา
ชัดเจน 
2 ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เข้าใจง่ายมีในสถานที่ต่าง ๆ  
3 มีเว็บไซต์ (Web Site) แนะน ามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเหมาะสม  
4 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานหรือมหาลัย  
5 มีการประชาสัมพันธ์ใน Social Media 

3.39 
 

3.82 
4.15 
3.79 
3.81 

1.00 
 

0.91 
0.99 
1.05 
1.11 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม 3.79 0.76 
ทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ (ATB) x̄ S.D 
1 การเรียนต่อระดับปริญญาโทเป็นความคิดที่ดี 
2 การเรียนต่อท าให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ  
3 การเรียนต่อท าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

4.16 
3.97 
3.89 

0.45 
0.55 
0.65 

ทัศนคติเก่ียวกับความต้ังใจศึกษาต่อ โดยภาพรวม 4.06 4.96 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลจากคนรอบข้าง (SN) x̄ S.D 

1. ครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียน  
2. เพ่ือนมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียน 
3. ผู้บังคับบัญชามสี่วนในการตัดสินใจเลือกเรียน 

2.15 
2.19 
1.89 

0.21 
0.25 
0.15 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลจากคนรอบข้าง โดยภาพรวม 2.08 0.21 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

กลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจ (BI) x̄ S.D 
1  ข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนภายใน 1 ปีข้างหน้า  
2 ข้าพเจ้าตากสินใจเรียนภายใน 3 ปีข้างหน้า 

4.52 
4.55 

0.45 
0.51 

กลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจ โดยภาพรวม 4.51 0.48 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่ง
ปัจจัยด้านหลักสูตรเมื่อเรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และปัจจัยด้านหลักสูตรสามารถเรียนจบใน 2 ปีท าให้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่ตลาด แรงงาน
ได้เร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 
 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ซึ่งปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เหมาะสมและถูกกว่าสถานศึกษาอื่น มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และ
ปัจจัยด้านสามารถแบ่งช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นงวดได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.01 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.46 
 ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ซึ่งปัจจัยด้านท าเลที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.93 และปัจจัยด้านห้องเรียนดูทันสมัยสวยงามและสะอาดมีบรรยากาศน่าเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 
3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มีภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ซึ่งปัจจัยด้านมีเว็บไซต์ 
(Web Site) แนะน ามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.99 และปัจจัยด้านมหาวิทยาลัยมีใบปลิว แผนพับ แสดงรายละเอียดก าหนดการให้นักศึกษาชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 
 ปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความต้ังใจศึกษาต่อที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.96 ซึ่ง
ปัจจัยด้านการเรียนต่อระดับปริญญาโทเป็นความคิดที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 และปัจจัยด้านการเรียนต่อท าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.89 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลที่มีจากคนรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี มีภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ซึ่งปัจจัยด้าน
เพ่ือนมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 2.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 และ
ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.89 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 
 ปัจจัยด้านความต้ังใจที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มีภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และภาพรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.96 ซึ่งปัจจัยด้านข้าพเจ้าตัดสินใจ
เรียนภายใน 3 ปีข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และปัจจัยด้าน
ข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนภายใน 1 ปีข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
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ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  
 จากตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นตัวแปรด้านราคา (Price) ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (Product) 
 
ตารางที่  2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปร Product Price Place Promotion 
Product 1    
Price            .167 1   
Place .615** .225* 1  
promotion .657** .301** .651** 1 

**  มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  *  มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และสัมประสิทธ์ิการก าหนดของโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ATB BI 
R .521 .367 
R2 .271 .135 
1- R2 .729 .865 

 
 จากภาพที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันท านาย
ความแปรปรวนของทัศนคติเกี่ยวกับความต้ังใจศึกษาต่อ (ATB) ได้ร้อยละ0.521 (R2=.271) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ ขณะที่ตัวแปร
พฤติกรรมตามแผน สามารถร่วมกันท านายความแปรปรวนของความต้ังใจศึกษาต่อ (BI) ได้ร้อยละ 0.367 (R2=.135) 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ ทัศนคติ เกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
และอิทธิพลจากคนรอบข้าง 

.468* 

.004 

.277* 

-.460 

.676* 

-.289* 

0.
40 Place 

Promo 

Price 

Product 
ATB 

SN 

PBC 

BI 
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 จากผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ได้ท าการปรับปรุงโมเดลใหม่โดยน าเส้นทางที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติออกได้ตามภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 โมเดลเชิงสาเหตุแบบปรับปรงุ 

 
ตารางที่ 4  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อิทธิพลทางตรง  (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม ( Indirect 

Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects) 
 

ตัวแปร 
ATB BI 

DE IE TE        DE 
IE TE 

Via ATB 
Product .468 - .468       - .316 .316 
Place .277 - .277       - .187 .187 
ATB - - -       .676 - .676 
SN - - -       -.289 - -.289 

 
จากตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลทางรวมและเป็น

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.468 และมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความต้ังใจศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.316 และปัจจัยด้านสถานที่ 
มีอิทธิพลทางรวมและเป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม 
เท่ากับ 0.277 และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความต้ังใจศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.187 

ปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการศึกษาต่อ มีอิทธิพลทางรวมและเป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความต้ังใจ
ศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.676 ในขณะที่ปัจจัยด้านอิทธิพลจากคนรอบข้างมีอิทธิพลทาง
รวมและเป็นอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความต้ังใจศึกษาต่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม เท่ากับ -0.289 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยทัศนคติเก่ียวกับการศึกษาต่อระดับบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่หลักสูตรที่มีความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตร ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 4.07 เน้ือหาในหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 4.03 เน้ือหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่อผู้วิจัยภัทรสุดา จารุธีรพันธ์ุ (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Product 

Place 

ATB 

SN 

BI 

.468* 

.277* 
.676* 

-.289* 
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พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และพบว่า นักศึกษาได้ให้ความส าคัญปัจจัยทั้ง 5 ด้าน โดยมีด้านคุณลักษณะของสาขาวิชาเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสถานที่  นอกจากน้ียังได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้าน
สถานที ่โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีที่ต้ังอยู่ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี คาดว่าท าให้การเดินทางสะดวกส าหรับ
ผู้ทีต้่องการศึกษาต่อ โดยจากแบบสอบถามผู้ที่ศึกษาต่อมีภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และยังมีท าเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษามหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูง 4.43  มีสถานที่
จอดรถกว้างขวางสะดวกและมีระเบียบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยทางภายในและ
ภายนอก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงคศักด์ิ แพงสาย (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาตอของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ เมื่อพิจารณาตาม
แรงจูงใจดานปจจัยค้ าจุน พบว่า นักศึกษาสวนใหญมีแรงจูงใจในรายขอที่อยูในระดับมากที่สุด คือ มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในมหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่จอดรถมาก และเดินทางสะดวก และ สุภาภรณ์ วงษ์ทน (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่อง 
ท าเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสะดวกในการเดินทางไป-กลับจากท่ีพักอาศัย 
 ในส่วนของปัจจัยความต้ังใจในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีน้ัน ได้รับอิทธิพลทางตรงที่
เป็นบวกจากทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อ น่ันหมายถึงว่า  ทัศนคติที่ดีในด้านหลักสูตรที่มีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 4.07 เน้ือหาในหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงานมี ค่าเฉลี่ย 4.03 เน้ือหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้อง กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งสอด คล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ไวฉลาด (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย = 3.8 ± 
0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
สถาบัน ค่าเฉลี่ย = 4.25 ± 0.51 ด้านการประกอบอาชีพค่าเฉลี่ย = 3.95 ± 0.48 และด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย = 
3.78 ± 0.57 ตามล าดับ และอิทธิพลทางตรงที่เป็นอิทธิพลจากคนรอบข้าง เช่น  ด้านหลักสูตรที่มีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ที่มีค่าเฉลี่ยสูง4.07 เน้ือหาในหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 4.03 เน้ือหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีผลท าให้ความต้ังใจในการศึกษาต่อลดลง คาดว่าเน่ืองจากผู้มีความต้ังใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทน้ันอยู่ในวัยท างานที่มักจะมีการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อคนรอบตัวมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจน้อย จึงท าให้มีความต้ังใจในการตัดสินใจในการศึกษาต่อสูงข้ึน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ เรียงพรม 
(2561) ที่พบว่า ปจจัยดานบุคคลที่เกี่ยวของที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเลือกเรียนเพราะตนเองตองการที่จะเรียน 
คิดวาเหมาะสมกับตนเอง แต่ทั้งน้ีเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากจุดเด่นด้านสินค้าและและสถานที่ในการพิจารณาศึกษาต่อหลักสูตรในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมด้านความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 และปรับปรุงด้านหลักสูตรสามารถเรียนจบใน 2 ปี ท าให้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่ตลาด แรงงานได้เร็วค่าเฉลี่ย 
3.87 
 2. จากการน าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ร่วมกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนน้ันสามารถ
น าไปต่อยอดวิจัยในบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับความต้ังใจในการท าพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านอื่นๆ 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับสองปจัจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 
THE SECOND-ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 

THE SELECTION OF LAUNDRY SERVICE SHOP 
วิชุดา ธีระสาร1 รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์1 และ สุรสิา จัตุชัย1 

Wichuda Theerasan, Rungtawan Boonphanakan and Surisa Jatuchai 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านซักอบรีด 2) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรา้นซักอบรีดกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 400 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีดมี 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) มีค่าเท่ากับ 46.14 ที่องศาอิสระ (df) 37 P-value 
เท่ากับ 0.14 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.25 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) เท่ากับ 0.03 
 
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง การเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to examine the goodness of fit of factors affecting in selection           
of laundry service shop and empirical data. The sample consisted of 400 people, who live in      
Udon Thani Municipality. The research instrument was a questionnaire with 5 point scale. The 
data were analyzed by second-order confirmatory factor analysis. The findings reveal that there 
were four factors that affecting for laundry service shop: Product, Price, Place and Promotion. 
Model was consistent with the empirical data by having Chi-square = 46.14, degree of freedom = 
37, P-value = 0.14, Relative chi-square = 1.25, Goodness of Fit Index = 0.98, Adjusted the 
Goodness of Fit = 0.96, Root Mean Square Error of Approximation = 0.03 and Standardized root 
mean square residual = 0.03. 
 
Keywords 
 Second-order Confirmatory Factor Analysis, Service Selection, Laundry Service Shop 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ในประเทศไทยได้มีพัฒนาการบริการที่เกี่ยวกับการซักผ้า จากเดิมที่ให้บริการโดยใช้แรงงานคนรับจ้าง 
ซักอบรีด ซึ่งเป็นการหารายได้อีกรูปแบบหน่ึงของแม่บ้านที่มีเวลาว่าง  จนกระทั่งถึงยุคในปัจจุบันมีการจ้างอยู่         
2 รูปแบบ คือการให้บริการซักถึงบ้าน วิธีน้ีจะท าได้เฉพาะคนที่รู้จักคุ้นเคยและไว้ใจได้ อีกวิธีหน่ึงคือการรับผ้ามาซัก
ที่บ้านแล้วบริการน าส่งคืน โดยวิธีการทั้งสองน้ีมีข้อจ ากัดทางด้านแรงงานที่ใช้ก าลังคน และยังข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ  
เพราะการท าให้ผ้าแห้งต้องอาศัยแสงแดดซึ่งมักมีปัญหาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน นอกจากน้ีบริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับสภาพครอบครัวในสังคมไทยส่วนใหญ่
เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเด่ียว จึงท าให้เวลาที่จะซักรีดเสื้อผ้าด้วยตัวเองมีน้อยลงจากเดิมโดยเฉพาะสังคมในเมือง  
ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ธุรกิจร้านซักอบรีด เข้ามามีบทบาทในการเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายได้เป็น
อย่างดี (วีรยา จอมภักดี, 2552) 
 จากการทบทวนงานที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด อาทิ วีรยา  
จอมภักดี (2552) อัญชลี ปุณณกะศิริกุล (2552) และเบญจวรรณ มงคลชาติ (2554) มีการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยอ้างอิงทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องตามธรรมชาติของการวัดในความเป็นจริง อาทิ 
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทุกตัวต้องมีการแจกแจงปกติ โดยความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตัวหน่ึงจะสัมพันธ์กับ
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยยังมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าการวัดต้อง
ปราศจากความคลาดเคลื่อน (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-order Confirmatory Factor Analysis) 
เป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน องค์ประกอบหน่ึงๆ จะแทนตัวแปรแฝงอันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการ
ศึกษา โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าวิธีการวัดแบบด้ังเดิม เช่น ตัวแปรการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ และ
ความคลาดเคลื่อนน้ันอาจมีความสัมพันธ์กันได้ เป็นต้น นอกจากน้ียังท าให้ทราบว่าองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ อยู่ภายใต้องค์ประกอบใหญ่เดียวกันหรือไม่ และองค์ประกอบย่อยใดมีความส าคัญมากกว่ากัน รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองได้ (สามารถ ปิติพัฒน์, 2555)  

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านซักอบรีด เพ่ือเป็นการทดสอบทางทฤษฎี (Theory Testing) ด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจร้านซัก อบ รีด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 

2. เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีดกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ที่ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยการศึกษาครั้งน้ีมีจ านวน 
12 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 240 ราย ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าที่ก าหนดไว้ 
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เพ่ือให้การประมาณค่าทางสถิติมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมอ านาจการทดสอบ (Power of Test) จึงได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด   
4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสะอาดของเสื้อผ้า 2) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักอบรีด และ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ซักอบรม ด้านราคา ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) การ
แสดงราคาท่ีชัดเจน และ 2) การคิดราคาตามความยากง่ายในการซักอบรีด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบ
ไปด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การจัดร้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 2) การตกแต่งร้านที่สวยงาม และ 3) สถานที่
จอดรถมีความเหมาะสม และด้านส่งเสริมการตลาด ประกอบไปด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 2) ส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก 3) การให้ค าแนะน าการซักอบรีดกับลูกค้า และ 4) การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เพ่ือน ามาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการ
ตอบต้ังแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกต้องของส านวนและภาษาที่ใช้  โดยมีค่า Ioc  
เท่ากับ 1.0 และทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ราย น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .832 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดค่าสถิติ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง แสดงดังตารางที่ 1 

  
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่มา 

ค่าไค – สแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  0.05 ) 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  
(Relative chi-square: 2 /df) มีค่าต่ ากว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  0.90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า 0.08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า 0.06 Hu and Bentler (1999) 
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  ในกรณีทีแ่บบจ าลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้มี
การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้ึนใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กัน จนแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการค านวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในแบบจ าลอง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า แบบจ าลองเบื้องต้นไม่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับแบบจ าลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับตัวแบบแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ 
( 2 ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี (แสดงดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลนืแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ 
แบบจ าลอง 

แปลผล 
หลังปรับ 

แบบจ าลอง 
แปลผล 

 2  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
162.97 

(p = .00) 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

46.14 
(p = .14) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 3.26 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.25 
ผ่าน

เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  .90 .94 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.98 

ผ่าน
เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า .90 .90 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.96 
ผ่าน

เกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ ากว่า .08 .06 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.03 

ผ่าน
เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ ากว่า .06 .08 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.03 
ผ่าน

เกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซักอบรีดทั้ง 12 ตัวแปร พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.61 – 0.83 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า ทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
แสดงว่าทุกตัวแปรมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ทั้ง 3      
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.68 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.46 โดยตัวแปร
เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักอบรีด (PRODUCT2) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) ท้ัง 2 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.75 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.57 โดยตัวแปรเรื่องการแสดงราคาที่ชัดเจน (PRICE1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 
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 องค์ประกอบด้านการจัดจ าหน่าย (PLACE) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67 – 
0.72 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.52 โดยตัวแปรเรื่องสถานที่จอดรถมีความเหมาะสม (PLACE3) มี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) ทั้ง 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67 – 
0.83 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.69 โดยตัวแปรเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (PROMO4) มี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด  
 เมื่อพิจารณาในส่วนองค์ประกอบหลัก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ด้านราคา (PRICE) ด้านการจัด
จ าหน่าย (PLACE) และด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) องค์ประกอบทุกด้าน
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.57 – 0.88 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.77 โดยองค์ประกอบด้านราคา (PRICE) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 3 และภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซักอบรีด 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวแปร 

น  าหนัก
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) 0.74** 7.99 0.095 0.54 
ตัวแปร PRODUCT1: ความสะอาดของเสื้อผ้า 
ตัวแปร PRODUCT2: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักอบรดี 
ตัวแปร PRODUCT3: เทคโนโลยีที่ใช้ซักอบรีด 

0.61 
0.68** 
0.66** 

- 
7.39 
7.39 

- 
0.053 
0.059 

0.37 
0.46 
0.44 

องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) 0.88** 12.24 0.072 0.77 
ตัวแปร PRICE1: การแสดงราคาท่ีชัดเจน 0.75 - - 0.57 
ตัวแปร PRICE2: การคิดราคาตามความยากง่ายในการซักอบรีด 0.68** 10.26 10.26 0.46 
องค์ประกอบด้านการจัดจ าหน่าย (PLACE) 0.87** 11.60 0.066 0.76 
ตัวแปร PLACE1: การจัดร้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตัวแปร PLACE2: การตกแต่งร้านที่สวยงาม 
ตัวแปร PLACE3: สถานที่จอดรถมีความเหมาะสม 

0.71 
0.67** 
0.72** 

- 
13.97 
10.14 

- 
0.042 
0.080 

0.51 
0.45 
0.52 

องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) 0.57** 9.08 0.063 0.32 
ตัวแปร PROMO1: การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ตัวแปร PROMO2: ส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก 
ตัวแปร PROMO3: การใหค้ าแนะน าการซักอบรีดกับลูกคา้ 
ตัวแปร PROMO4: การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

0.78 
0.81** 
0.67** 
0.83** 

- 
16.38 
13.45 
16.62 

- 
0.056 
0.049 
0.057 

0.61 
0.66 
0.44 
0.69 

 

หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซกัอบรีด 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 ผลจากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านราคามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีดโดยพิจารณาจากการก าหนดราคาก่อนเป็นอันดับแรก โดย
พิจารณาจากการแสดงราคาที่มีความชัดเจน และก าหนดอัตราการให้บริการตามความยากง่ายในการซักอบรีด
สอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ (Demand Theory) ที่กล่าวว่าราคาเป็นตัวก าหนดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคมากท่ีสุด (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2550) และสอดคล้องกับงานของ อัญชลี ปุณณกะศิริกุล 
(2552) และวีรยา จอมภักดี (2552) ที่พบว่า ปัจจัยที่ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจร้านซักอบรีด สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังต่อไปน้ี 
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 1.1  ด้านราคา ควรแสดงราคาการให้บริการอย่างชัดเจน และก าหนดราคาตามความยากง่ายในการ
ซักอบรีดเป็นหลัก เป็นการแสดงข้อมูลเก่ียวกับราคาให้กับผู้บริโภคได้รับทราบเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 
 1.2  ด้านการจัดจ าหน่าย ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้มาใช้บริการ 
จัดร้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม เพ่ือดึงดูดใจให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ 
 1.3  ด้านผลิตภัณฑ์ ควรซักอบรีดเสื้อผ้าให้มีความสะอาด โดยใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจมากข้ึน เพราะได้รับบริการมากกว่าท่ีคาดหวังไว้ 
 1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ก าหนดส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิกทางร้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเน่ือง เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้บริการ และให้ค าแนะน าด้าน
การซักอบรีดต่อลูกค้าอยู่เป็นประจ า  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ัน ในอนาคตควรมีการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ความถ่ี และสถิติการทดสอบไคสแควร์ ผลจากการวิจัย พบว่า ด้าน
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการโดยค านึงถึง
ความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา โดยหน่วยงานที่มีการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด   
โดยตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการ 100 - 500 บาท/ครั้ง ช าระเงินโดยใช้ 
เงินสดเป็นหลัก มีความถ่ีในการใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุด คือ 16.01 - 18.00 น.     
กลุ่มพัสดุภัณฑ์ที่เลือกใช้บริการรับส่งมากท่ีสุด คือ แฟชั่น เครื่องหนัง และเครื่องแต่งกาย โดยมีจุดหมายปลายทาง
ของพัสดุภัณฑ์ คือ กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบไคสแควร์ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ           
มีความสัมพันธ์กับประเภทพัสดุภัณฑ์ที่ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อายุมีความสัมพันธ์กับวิธีการ
ช าระเงินและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลที่เลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่
เลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค การบริการ พัสดุภัณฑ์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the behavior of choosing to use the parcel 
delivery service, and study the relationship between demographic characteristics and consumer’s 
behavior. Data for this study were down from 400 people who living in Udon Thani Municipality. 
Data were selected by using simple sampling methods, and collected with questionnaires. Data 
analyzed by percentage, frequency and Chi-square test statistics. The results of the research 
showed that the behavior of choosing to use the parcel delivery service, most of the sample 
groups had reasons for choosing to use the service regarding to convenience, speed and 
timeliness. The agency that had chosen to use the most services is Thai Post Company Limited. 
By deciding to use self-service parcel delivery which has an average cost of using the service 100 
- 500 baht / time, and pay by cash. Frequency of using the service was once a week. The most 
service time was 16.01 - 18.00 pm.  
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 The package of parcels that choosing to use the most transfer services was fashion, 
leather and apparel with the destination of the package was Bangkok. From the chi-square test 
found that demographic characteristics included sex relating to the type of package that uses the 
service with statistical significance at the level of .01. Age relating to the payment methods and 
people who influence the decision to choose to use the service with statistical significance at the 
level of .05.  The occupation relating to the reasons for choosing to use the service with 
statistical significance at the level of .05, and there is a relationship with the agency that chooses 
to use the service at statistical significance level of .01. The income is related to the average cost 
with statistical significance at the level of .01 and is related to the frequency of service usage at 
the statistical significance the level of .05. 
 
Keywords 
 Consumer’s Behavior, Service, Parcel 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันธุรกิจบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเป็นส่วนหน่ึงในระบบการจัดการขนส่งสินค้าหรือที่เรียกว่า “โลจิสติกส์” (Logistics) ซึ่งสามารถรับส่ง
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางบก ทางอากาศ และทางน้ า เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าวต้องแข่งขันกันด้วย
ความรวดเร็วในการส่งมอบพัสดุภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ทันเวลา ในปี 2561 มีการ
คาดการณ์ว่าธุรกิจบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 30,000 ล้านบาท โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 10 จากปี
ที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) จึงท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพ่ิมข้ึน อาทิ 
Kerry Express, SCG Express และ Alpha Fast เป็นต้น 
 ผลจากการแข่งขันทางธุรกิจบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน พิจารณาได้จากในช่วงเวลา 
3 – 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ปัจจัยส าคัญ
เกิดจากการขยายตัวในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการค้าปลีกและส่ง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปด้วย (พรนรา เสาวลักษณ์สกุล, 2560) จึงท าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้อง
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการ การสร้างความได้เปรียบทางด้านราคา และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากท่ีสุด 
 ดังน้ัน การท าความเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทิศทางการเคลื่อนไหวของพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญย่ิง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยผลจากการศึกษาในครั้งน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์เพ่ือใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาการให้บริการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่ง
พัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้วิจัยจึงก าหนดข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 
183,853 ราย (กรมการปกครอง, 2560) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1967) 
ผลจากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที ่2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ได้แก่ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ หน่วยงานที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้
บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ วิธีการช าระเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ประเภทพัสดุภัณฑ์ที่ใช้บริการ และจุดหมายปลายทางของพัสดุภัณฑ์ที่ส่ง โดยข้อค าถามมีลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ความครอบคลุมของข้อค าถามและความชัดเจนของภาษา จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือก
ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 มาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง (try out) ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 30 ชุด เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 1 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 7 คน ท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยข้ันต้นผู้วิจัยท า
การฝึกอบรมผู้ช่วยวิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลและบทบาทของผู้ช่วยวิจัย 
ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ท าการขออนุญาตจากผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือท าการเก็บข้อมูล หลังจากน้ันให้ค าอธิบาย
เก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัยและกระบวนการวิจัยให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามแต่
ละคนจะตอบค าถาม 2 ส่วน คือ ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
ซึ่งใช้เวลาในการตอบค าถามประมาณ 5 -10 นาที หลังจากน้ันผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square Test) 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 276 ราย (ร้อยละ 69.00) 
มีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี จ านวน 161 ราย (ร้อยละ 40.25)  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 210 ราย 
(ร้อยละ 52.50) เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 157 ราย (ร้อยละ 39.25) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน  10,000 
บาท จ านวน 174 ราย (ร้อยละ 43.50)  โดยในส่วนของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ พบว่า โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการโดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา จ านวน 152 
ราย (ร้อยละ 38.00) มีหน่วยงานที่มีการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 230 ราย 
(ร้อยละ 57.50) โดยมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง จ านวน 346 ราย (ร้อยละ 86.50) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการใช้บริการ 100 - 500 บาท/ครั้ง จ านวน 189 ราย (ร้อยละ 47.25) ช าระเงินโดยใช้เงินสดเป็นหลัก จ านวน 
339 ราย (ร้อยละ 84.75) มีความถ่ีในการใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง จ านวน 203 ราย (ร้อยละ 50.75) มีช่วงเวลาที่ใช้
บริการมากท่ีสุดคือ 16.01 - 18.00 น. จ านวน 113 ราย (ร้อยละ 28.25) กลุ่มพัสดุภัณฑ์ที่เลือกใช้บริการรับส่งมาก
ที่สุด คือ แฟชั่น เครื่องหนัง และเครื่องแต่งกาย จ านวน 176 ราย (ร้อยละ 44.00) โดยมีจุดหมายปลายทางของพัสดุ
ภัณฑ์คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 129 ราย (ร้อยละ 32.25) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับประเภทพัสดุภัณฑ์ที่ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 
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 เมื่อพิจารณาอายุกับวิธีการช าระเงินและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า      
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
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    เมื่อพิจารณาอาชีพกับเหตุผลและหน่วยงานที่เลือกใช้บริการ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
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เมื่อพิจารณารายได้กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและความถ่ีในการใช้บริการ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
สามารถอภิปรายผลเพ่ือให้เกิดความชัดเจนได้ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ (ตารางที่ 3) โดยค านึงถึง
ความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการให้บริการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคน้ีที่เน้นความรวดเร็ว      
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ เบญจพร สุวรรณแสนทวี (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการ
ขนส่งโลจิสติกส์ พบว่า การตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรียานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ที่พบว่า
ผู้ใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการโดยพิจารณาจากความรวดเร็วก่อนเป็นอันดับแรก 
 2. กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด        
(ตารางที่ 3) ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความคุ้นเคยและรู้จักหน่วยงานดังกล่าวในฐานะผู้ให้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
และด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 135 ปี จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันกับหน่วยงานดังกล่าวอย่าง
ลึกซึ้งจนเกิด ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) (ณัฐธิดา โพธ์ิประเสริฐ, 2556) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พรนรา เสาวลักษณ์สกุล (2560) พบว่าผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งมีความจงรักภักดีต่อการให้บริการของบริษัท
ไปรษณีย์ไทยซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัท พ.ศ. 2546 แต่มีการก่อต้ังและให้บริการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2426 สูงกว่า
บริษัทขนส่ง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ที่เพ่ิงเริ่มก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2549  
 3. กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้บริการส่งพัสดุภัณฑ์ประเภทแฟชั่น เครื่องหนัง และเครื่องแต่งกาย มาก
ที่สุด (ตารางที่ 1) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 100 - 500 บาท/ครั้ง และมีความถ่ีในการใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มผู้ใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งอาจมีการประกอบอาชีพ
เสริมทางธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีราคาไม่แพง 
น้ าหนักเบา จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนส่งต่อครั้งไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 
(2558) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ผลจากการศึกษาพบว่า สินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อขายผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์มากท่ีสุดคือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย จึงส่งผลให้เกิดการใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์มากข้ึนตาม
ตามไปด้วย 
 4. กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญตั่ดสินใจเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยตนเอง (ตารางที่ 2) ทั้งน้ีกลุ่ม
ผู้ใช้บริการหลักมีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี จัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุ่ม Gen Y และ Gen Z) ซึ่งมีลักษณะกล้า
แสดงออก เชื่อมั่นในความคิดและการตัดสินใจของตนเอง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2559) 
 5. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลดังน้ี 
 5.1 เพศมีความสัมพันธ์กับประเภทพัสดุภัณฑ์ที่ ใช้บริการ โดยเพศหญิงเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุ
ภัณฑ์ประเภทแฟชั่น เครื่องหนัง และเครื่องแต่งกายในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญิงมีนิสัยรักความ
สวยงาม ชอบแต่งตัว ประกอบกับความสะดวกในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและสะดวก
ย่ิงข้ึน อีกทั้งสินค้าประเภทแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีราคาไม่แพง น้ าหนักเบา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ความนิยมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงและเลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมากที่สุด และงานของเบญจรงค์ อินทรวิรัตน์ และศิวะนันท์        
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ศิวพิทักษ์ (2558) ที่พบว่าผู้บริโภค Generation Y เลือกซื้อสินค้าประเภทแฟชั่น (เครื่องแต่งกาย , เครื่องประดับ) 
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีความต้องการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายมาก จึงส่งผลให้
มีการใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ประเภทน้ีมากตามความต้องการซื้อ 
  5.2 อายุมีความสัมพันธ์กับวิธีการช าระเงิน พบว่า ทุกกลุ่มใช้วิธีการช าระเงินโดยส่วนใหญ่ด้วยเงินสด 
แต่มีข้อสังเกตประการหน่ึง คือ กลุ่มอายุ 19 -25 ปี ใช้วิธีการช าระเงินผ่าน Mobile banking ในสัดส่วนที่สูงกว่า
กลุ่มอื่น เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้และบัญชีเงินเดือนเป็นของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าธุรกรรม
การเงินออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรูปแบบการช าระเงินแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น  
  5.3 อายุมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ทุกกลุ่มมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการด้วยตนเอง แต่มีข้อสังเกตประการหน่ึง คือ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มอ้างอิงคือครอบครัวมากกว่ากลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี อาจเกิดจากกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะ
ประชากรในกลุ่ม Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520) เป็นวัยท างานที่มุ่งมั่นต้ังใจท างานเพ่ือสร้างฐานะ จน 
ไม่มีเวลาในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน จึงใช้วิธีการสอบถามข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการจากคนในครอบครัว ได้แก่ ลูก หรือหลาน โดยเป็นประชากรในกลุ่ม Generation Z หรือประชากรที่เกิด
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดมาพร้อมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถให้ข้อมูลต่างๆอย่าง
รวดเร็วและมีอิทธิพลต่อกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปีข้ึนไปได้ 
  5.4 อาชีพมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์  พบว่า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีเหตุผลโดยค านึงถึงความปลอดภัยของพัสดุภัณฑ์ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่นที่ เน้นความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงเวลาเป็นหลัก อาจเกิดจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ ค านึงถึงพัสดุภัณฑ์ที่ส่งมีความปลอดภัย ไม่ช ารุด มี
สัดส่วนสูงที่สุด เน่ืองจากเป็นการส่งพัสดุภัณฑ์ให้ถึงมือผู้รับที่ไม่ใช่ลูกค้า อาจจะเป็นญาติ พ่ีน้องหรือเพ่ือน จึงไม่
ค านึงถึงความรวดเร็วในการส่ง แต่ค านึงถึงความปลอดภัยของสิ่งของที่ส่งถึงมือผู้รับในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ช ารุด 
  5.5 อาชีพมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ใช้บริการ พบว่า ทุกกลุ่มมีการเลือกใช้บริการจากบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นหลัก โดยในกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนการใช้บริการสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ทั้งน้ี
เน่ืองจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นหน่วยงานที่มฐีานข้อมูลประชากรทั่วประเทศ และมีสาขาบริการครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและพ้ืนที่ห่างไกล มีจุดแข็งด้านเครือข่ายที่ท าการไปรษณีย์ไทยที่กระจายทั่ว
ประเทศ รวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เปิดจุดให้บริการรับฝากในพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าและสถานีบริการ
น้ ามัน ท าให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการใช้บริการ นอกจากน้ีกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกัน จึงมีความมั่นใจ
ในการใช้บริการและต้องการสนับสนุนหน่วยงานในรูปแบบเดียวกัน 
  5.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการ พบว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จะมีค่าใช้เฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 100 บาท แตกต่างจากกลุ่มรายได้อื่นที่
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ระหว่าง 100 – 500 บาท อาจเกิดจากกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10 ,000 
บาท เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีอาชีพประจ าหรือรายได้ที่มั่นคง ดังน้ัน จึงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการใช้บริการน้อยกว่ากลุ่มอื่นตามความสามารถในการหารายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ นฤมล พันธ์เต้ีย (2557) 
ทีพ่บว่าผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง ต่ ากว่า 100 บาท 
  5.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท มีความถ่ีในการใช้บริการทุกวันในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มรายได้อื่น อาจเกิดจาก กลุ่มน้ีมีรายได้หมุนเวียน
จากการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องช าระเงินก่อนหรือมีการเรียกเก็บปลายทาง แล้วจึงท าการส่งสินค้าไปให้
ลูกค้า ท าให้มีความถ่ีในการใช้บริการทุกวันในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มรายได้อื่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ดังน้ี 
  1.1 จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้
บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา แสดงให้เห็นว่า การให้บริการรับส่งพัสดุ
ภัณฑ์ด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงเวลา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ รับส่งพัสดุภัณฑ์ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการ ควรพัฒนาด้านความสะดวกในการให้บริการ อาทิ จัดสถานที่ให้มีความสะดวกในการใช้บริการ หรือ
ขยายช่วงเวลาให้บริการ เป็นต้น 
  1.2 จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยส่วนใหญ่ใช้บริการรับส่งพัสดุ
ภัณฑ์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท้ังน้ีเน่ืองจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยและรู้จักหน่วยงานน้ีในฐานะผู้
ให้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีจุดแข็งคือมีจุดให้บริการกระจาย
อยู่ทั่วไประเทศรวมแล้วกว่า 5,000 แห่ง ดังน้ัน ผู้ประกอบการรายอื่นจะต้องขยายจุดให้บริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
  1.3 จากการศึกษา ยังพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยน าเสนอรูปแบบการให้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  จากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พบประเด็นอื่นที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยใน
อนาคต รวมถึงผู้ที่สนใจน าผลการศึกษาครั้งน้ีไปขยายผลเพ่ือการศึกษาในโอกาสต่อไป ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ควรมีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในพ้ืนที่ อื่น เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ สามารถน าไปปรับปรุงและเสริมศักยภาพด้านการตลาด การให้บริการพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการขนส่งสินค้าและบริการให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการขนส่งสินค้าและบริการในภาพรวมของประเทศอย่างแท้จริง  
  2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการซ้ า โดยการศึกษาประเด็นดังกล่าวจะได้เข้าใจถึง
การรับรู้และความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการมากข้ึน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เปรียบเทียบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร  
  2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการ เพราะความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการ
น้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และ
ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของตลาดในธุรกิจประเภทน้ี 
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ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 

FACTORS AFFECTING DECISION ON THE USEAGE OF THAIAIR ASIA ALINE  
OF PASSENGERS IN ROE ET PROVINCE 

อัจฉรียา พัฒนสระคู1 และ ภูริช ปิยะพันธ์1 

Ajchareeya Phattanasakoo and Phurit Piyaphan 
1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสายจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทย
แอร์เอเชียของผู้ โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกตามประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
จํานวน 388 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ F-test (One Way 
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่    
ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ( X =3.98) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.92) ด้านข้ันตอนการให้บริการ   
( X =3.78) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X =3.74) ด้านราคา ( X =3.67) และด้านสินค้าและบริการ ( X =3.53) 
ตามลําดับ 2) ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมแตกต่างกัน 3) ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอาชีพแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมแตกต่างกัน  
4) ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research was: 1) to study the factors affecting decision on the 
usage of Thai Ariasia Airline of passengers in Roi Et province. 2) To compare the factors affecting 
decision the factors affecting decision on the usage of Thai Airasia Airline of passengers in Roi Et 
province classified by demographic characteristics and service behavior. A questionnaire was used 
as a tool for collecting data 385 of passengers in Roi Et province. The statistics used for the 
analysis were mean, standard deviation, and F-test (One Way ANOVA). The results of the study 
revealed that,    1) the passengers in Roi Et province agreed with having factor affecting decision 
on the usage of Thai Airasia Ariline as a whole and in each of all these at a high level: physical 
evidence ( X =3.98), promotion ( X =3.92), process ( X =3.78), place ( X =3.74), price ( X =3.67) 
and product and service ( X =3.53) 2) the passengers in Roi Et province with different educational 
agreed differently with having factors affecting decision on the usage of Thai Ariasia Airline as a 
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whole. 3 the passengers in Roi Et province with different career agreed differently with having 
factors affecting decision on the usage of Thai Ariasia Airline as a whole. 4) the passengers in Roi 
Et province with different travel objectives agreed differently with having factors affecting 
decision on the usage of Thai Ariasia Airline as a whole. 
 
Keywords 
 Service Marketing Mix Factors. Thai Ariasia Airline, Passengers in Roi Et Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การขนส่งทางอากาศยานมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการ
ขนส่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ประเทศ
ต่างๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากข้ึนส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ซึ่ง
ภูมิภาคที่มีการขนส่งทางอากาศที่มีการขยายตัวมากที่สุดคือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังน้ัน การขนส่งทางอากาศจึง
เป็นกิจกรรมสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน การประกอบ
อาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศมีวิวัฒนาการของการขนส่งทางอากาศที่เริ่มจากเครื่องร่อนบอลลูน 
เรือเหาะ และในปัจจุบันใช้เครื่องบินในการบริการขนส่งสาธารณะโดยอากาศยาน ซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า 
และไปรษณียภัณฑ์ ท่ีแยกกันหรือรวมกัน โดยมีค่าตอบแทนหรือค่าจ้างการขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวก
และรวดเร็วกว่าวิธีอื่น แต่ต้องใช้ค่าเชื่อเพลิงสูงเหมาะสําหรับการขนส่งสินค้าท่ีมีราคาแพงและจําเป็นที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง มีนํ้าหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเองเพ่ือใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
 ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าอุตสาหกรรมการบินมีบทบาทสําคัญด้านการท่องเที่ยวที่ช่วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจการบินทําให้เกิดการบริการนําเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศและกระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมต้นทางที่ทําให้เกิดธุรกิจอื่นๆ ตามมา 
เช่น ธุรกิจการบริการของบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก์ การบริการสถานที่พักแรม การบริการภัตตาคารร้านอาหาร 
ธุรกิจร้านค้าจําหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น ธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่กล่าวมาน้ีล้วนแล้วเป็นเครื่องมือช่วยดึงดูด
เงินตราจากนักท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนหลายกลุ่มได้อย่างกว้างขวางทําให้
อุตสาหกรรมการบินจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อเน่ืองมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2544 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายเปิดประเทศในด้านการบินโดยกําหนดให้มีการบินเสรีในเส้นทางการ
บินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางเส้นทางการบินลงส่งผลให้ธุรกิจการบินเชิง
พาณิชย์ของเอกชนสามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจในเส้นทางทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเสรีทั้งรูปแบบการ
ให้บริการการบินตามกําหนด (Schedule Service) และการให้บริการการบินแบบไม่ประจําตามกําหนด (Non-
schedule Service) (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556) ซึ่งการดําเนินนโยบายการเปิดเสรีทางการบินน้ีส่งผลดีต่อ
ประชาชนเป็นอย่างมากท้ังในด้านคุณภาพการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบไปพร้อมกับราคาที่ตํ่าลงซึ่งก่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย (กมลทิพย์ พูนผล, 2559: 1) 
 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจการบินของประเทศไทยจึงก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญคือ การมีสายการบินต้นทุนตํ่าท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคามากกว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
ในประเทศไทย รวมทั้งแนวโน้มการคมนาคมขนส่งที่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ได้เล็งโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและขยายตลาดการบินใน
ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
และร้อยเอ็ด แต่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ และ
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ทั้งสองจังหวัดยังไม่มีสนามบินหากมีความต้องการใช้บริการประชาชนต้องไปใช้สนามบินจังหวัดขอนแก่น ทําให้
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด เปิดเส้นทางการบินและให้บริการกับประชาชนระหว่างเส้นทางดอนเมือง - ร้อยเอ็ด    
2 เท่ียวบินต่อวัน โดยเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ด้วยเครื่องบินรุ่นเดียวกันแบบแอร์
บัส เอ 320 จํานวน 180 ที่น่ัง นับจากปี พ.ศ. 2558 – 2561 มีผู้โดยสารที่มาใช้บริการกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางร้อยเอ็ด-กรุงเทพ เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
 จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทย
แอร์เอเชียเส้นทางการบินร้อยเอ็ด-กรุงเทพของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ
สําหรับนําไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้โดยสาร ตลอดจนเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ในด้านการตลาดในธุรกิจสายการบินและสร้างโอกาสใน
การขยายเวลาในการให้บริการและเพ่ิมเท่ียวบินให้ทันต่อความต้องการของผู้โดยสารและสร้างศักยภาพการเป็นสาย
การบินต้นทุนตํ่าอย่างมืออาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร
จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียจําแนกตามตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ราคา
บัตรโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบินไป-กลับ ความถ่ีหรือจํานวนครั้งต่อปีที่ใช้บริการ และช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
แตกต่างกัน 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์
เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
  กลุ่มประชากร คือ ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 400 คน  
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 4.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  ผู้วิจัยได้ทําหนังสือขออนุญาตการท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพ้ืนที่ที่ใช้แจก
แบบสอบถามการวิจัย คือ ภายในสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณเค้าเตอร์เช็คอินผู้โดยสารบริเวณชั้นที่ 1 ของ
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สนามบิน รวมไปถึงหน่วยงานราชการและเอกชนที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัยได้อธิบายนิยามศัพท์เฉพาะ ดังน้ี 
 1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง ปัจจัยเครื่องมือทางการตลาด (Marketing 
Tools) ซึ่งองค์กรธุรกิจใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาด (Marketing Objective) ในตลาดเป้าหมาย (Target 
Market) ขององค์กร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) 
ประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านก ารส่งเสริมการตลาด              
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 2.  สายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยใช้อากาศยานและใช้การ
บริหารจัดการแบบประหยัดโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านบริการของสายการบินให้ต่ําลง เพ่ือให้สามารถกําหนดราคา
ค่าโดยสารในอัตราท่ีถูกกว่าสายการบินปกติ 
 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจสายการบินที่ทําให้
เกิดการซื้อ การให้บริการ และทําให้ผู้ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 Ps ประกอบด้วย 
  3.1  ด้านสินค้าและบริการ (Product and Sevice) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่จัดทําข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านความทันสมัยของตัวเครื่องบิน การบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ความสะดวกสยายของเก้าอี้โดยสาร ความหลากหลายของเส้นทางการบิน ความ
ปลอดภัยและเชื่อเสียงของสายการบิน 

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

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน 
1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง   2. ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบินไป-กลับ 
3. ความถ่ีหรือจํานวนครั้งต่อปี    4. ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 
5. ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร    6. ผู้ร่วมเดินทาง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ด้านสินค้าและบริการ             2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย     4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านข้ันตอนการให้บริการ        6. ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เส้นทางการบินร้อยเอ็ด-
กรุงเทพ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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  3.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือจํานวนมูลค่ารวมที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการจากสายการบิน ได้แก่ ราคาบัตรโดยสาร การแจกแจงรายละเอียดราคาบัตร
โดยสารที่ชัดเจน 
  3.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ในการให้บริการและช่องทางในการจัด
จําหน่ายบัตรโดยสาร ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางการเลือกซื้อบัตรโดยสารและความหลากหลายของช่อง
ทางการชําระเงิน 
  3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจใช้บริการ 
ได้แก่ การลดราคาบัตรโดยสาร สิทธิที่ได้รับจากการสะสมคะแนนจากสายการบิน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ  
  3.5 ด้านบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บุคลากรต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการ มีความคิดริเริ่ม               
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ พนักงานภาคพ้ืนดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
  3.6 ด้านข้ันตอนการให้บริการ (Process) หมายถึง วิธีการให้บริการที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือ
มอบการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วทําให้ผู้บริการเกิดความประทับใจ ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการออก
เดินทางและถึงที่หมายของเท่ียวบิน ความรวดเร็วในการช่วยเหลือและให้บริการผู้โดยสาร ความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการเช็คอินและการเรียกผู้โดยสารข้ึนเครื่องบิน 
  3.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง รูปลักษณ์ภายนอกที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็น
และรับรู้เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้แก่ลูกค้า โดยสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ของสายการบิน ตัวเครื่องบิน รูปลักษณ์สีสัน
ของตัวเครื่องบิน และความสะอาดภายในห้องโดยสารเครื่องบิน 
 4.  ผู้โดยสาร หมายถึง ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียร้อยเอ็ด-กรุงเทพในช่วงเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 
   

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 
 2. ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสายจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งในที่น้ีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แท้จริงจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ประชากรขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน แต่เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ดังน้ัน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนํามากําหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็น โดยพิจารณาเน้ือหาให้
ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน นําผลการพิจารณาของ
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ผู้เชี่ยวชาญหาดัชนีความสอดคล้อง และเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี IOC: Index of Item-Objective Congruence) 
ต้ังแต่ 0.50 - 1.00 ซึ่งแสดงว่ามีความตรงใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) จากน้ัน
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา      
(-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 
0.820 และผู้วิจัยใช้แบบสอบถามลักษณะปลายปิด 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถาม
การวิจัยภายในสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณเค้าเตอร์เช็คอินผู้โดยสารบริเวณชั้นที่ 1ของสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด 
รวมไปถึงหน่วยงานราชการและเอกชนที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเป็น 4 รอบ เพ่ือไม่เป็นการรบกวน
ผู้โดยสาร สามารถแบ่งรอบการเก็บข้อมูล ดังน้ี รอบที่  1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้วิจัยได้ดําเนินแจก
แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ได้แบบสอบถามครบทุกชุด มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกชุด รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2561 ผู้วิจัยได้ดําเนินแจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ได้แบบสอบถามครบทุกชุดแต่มีแบบสอบถาม
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 95 ชุด อีก 5 ชุด ไม่สมบูรณ์ รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้วิจัยได้ดําเนินแจก
แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ได้แบบสอบถามครบทุกชุดมีความสมบูรณ์ทุกชุด  และรอบที่ 4 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561 ผู้วิจัยได้ดําเนินแจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ได้แบบสอบถามครบทุกชุดแต่มีแบบสอบถาม
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 93 ชุด อีก 7 ชุด ไม่สมบูรณ์ รวมจํานวนแบบสอบถามรอบที่ 1, 2, 3 และ 4 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 388 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 97.00 คิดจากฐานจํานวนของ
กลุ่มตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ซึ่งสอดคล้องกับ (Aaker, D.A.V. Kumer and G.S. Day, 2001) 
ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 4 วัน ต้ังแต่วันที่ 11 -14  พฤศจิกายน  2561 และผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และนําไปดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป 
 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการวิจัย     
โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  4.1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย  โดยกําหนดการให้คะแนนคําตอบของ
แบบสอบถามดังน้ี (สุมินทร เบ้าธรรม, 2558) ดังน้ี 
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กําหนดให้  5   คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก   กําหนดให้  4 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให้  3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อย  กําหนดให้  2  คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด กําหนดให้  1  คะแนน 
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 ค่าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  (บุญชม          
ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

 5.  คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้ วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง โดยการหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ 
(Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item- total Correlation ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.625-0.815 สอดคล้องกับ 
Nunnally (1978) ได้เสนอว่า การทดสอบค่าอํานาจจําแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งหมายความว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีคุณภาพเพียงพอ และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbach ซึ่งปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด  มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.827 สอดคล้องกับ กัลยา วานิชย์บัญชา (2550) ได้เสนอว่า การทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็นค่าท่ียอมรับได้เครื่องมือมีความเชื่อมั่นที่เพียงพอ 
 

 6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  6.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  6.2 สถิติที่ใช้สอบในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ การหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ 
(Discriminant Power โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation และการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
  6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ F-test (Analysis of Variance : ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน  

ไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านสินค้าและบริการ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

3.53 
3.67 
3.74 
3.92 

0.67 
0.78 
0.65 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 3.78 0.65 มาก 
6. ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ 3.98 0.59 มาก 
โดยรวม 3.78 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยรวมอยู่ในระดับมาก          
( X =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี      
ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ( X =3.98) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.92) ด้านข้ันตอนการให้บริการ         
( X =3.78) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X =3.74) ด้านราคา ( X =3.67)  และด้านสินค้าและบริการ                
( X =3.53) 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยด้าน 
ประชากรศาสตร์ 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
382 
387 

1.819 
72.562 
74.381 

0.364 
0.190 

1.915 0.091 

การศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
383 
387 

4.314 
70.067 
74.381 

1.079 
0.183 

0.895 0.000* 

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
383 
387 

3.944 
70.437 
74.381 

0.986 
0.184 

5.362 0.000* 

รายได้เฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
384 
3.87 

1.090 
73.291 
74.381 

0.363 
0.191 

1.904 0.128 

*p<0.05 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินไทยแอร์ เอเชียจั งหวัดร้อยเอ็ดที่มีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และรายได้เฉลี่ย 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัด
ร้อยเอ็ดที่มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

วัตถุประสงค์ 
การเดินทาง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
384 
387 

4.079 
70.302 
74.381 

1.360 
1.830 

7.428 0.000* 

ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยต่อ
เท่ียวบินไป-กลับ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
384 
387 

1.131 
73.250 
74.381 

0.377 
0.191 

1.977 0.117 

ความถ่ีหรือจํานวนครั้งต่อ
ปีที่ใช้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
384 
387 

0.230 
74.151 
74.381 

0.077 
0.193 

0.397 0.755 

ช่องทางการซื้อบัตร
โดยสาร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
384 
387 

0.822 
73.499 
74.381 

0.294 
0.191 

1.536 0.205 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
คือ วัตถุประสงค์การเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน    
ไป-กลับ ความถ่ีหรือจํานวนครั้งต่อปีที่ใช้บริการ และช่องทางการซื้อบัตรโดยสารแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เก่ียวกับเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัยสามารถนําเสนอการอภิปรายผลตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านสินค้าและบริการ 
เน่ืองจากในปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในก ารเดินทาง ทําให้
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ต่างหันมาใช้บริการกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางร้อยเอ็ด-กรุงเทพมากข้ึน ซึ่ง
นอกจากผู้ใช้บริการจะมีมุมมองถึงความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางแล้ว เหตุผลของการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
สําคัญคือ ตัวเครื่องบินมีสีสันสวยงาม ทันสมัย และภายในห้องโดยสารมีความสะอาด มีสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการ
สะสมคะแนน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ มีส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบัตรโดยสารทําให้ผู้ใช้บริการ
ได้สามารถเข้าถึงสายการบินต้นทุนตํ่าได้เหมาะสมเพียงพอต่อจํานวนเงินที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าโดยสาร  รวมไปถึงความ
หลากหลายของช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร เช่น ทางเว็บไซต์ สํานักงาขาย Call Center ความหลากหลายของ
ช่องทางในการชําระค่าบัตรโดยสาร และมีการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ของสายการบินที่ง่ายต่อการจองต๋ัวเครื่องบินที่
เข้าใจง่าย รวมไปถึงการมีภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินในเรื่องของความสะดวกสบายของเก้าอี้โดยสาร มาตรฐาน
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การบินตามตารางการบิน ความปลอดภัยในการเดินทางกับสายการบิน และชื่อเสียงของสายการบินที่ผู้ใช้บริการ
สามารถรับรู้ได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ พูลผล (2560) พบว่า ผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ 
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านลักษณะแวดล้อมทางภาพ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านสินค้าและบริการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ 
พูนผล (2560) พบว่า ผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยสมายล์เส้นทางระหว่างประเทศในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
พนักงานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านสินค้าและบริการ ตามลําดับ 
 2. ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน อาจ
เน่ืองมาจาก ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน สะท้อนถึงการมีมุมมองและการคิดเกี่ยวกับการ
ใช้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จํากัด ที่ต้องการทํากลยุทธ์การตลาดให้ เกิดหลากหลาย เพ่ือ
ต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการบริการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนตํ่าทั้งในด้านราคาเหมาะสม ความ
สะดวกสบาย ภาพลักษณ์ที่ดี ความปลอดภัย การให้บริการด้วยไมตรีจิตที่ดีทําให้ผู้ใช้บริการมีมุมองถึงความประหยัด
และคุ้มค่าต่อจํานวนเงินที่จ่ายไปในแต่ละครั้งของการเดินทางไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีอาชีพใดก็สามารถใช้บริการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ พูลผล (2559) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน  
 3. ผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย คือ วัตถุประสงค์ของ
การเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการแตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่อยู่ตรงกลางของภาคอีสาน การเดินทางไปเพ่ือไป
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างใช้เวลานานคือ 7-8 ชั่วโมงโดยใช้รถโดยสารส่งผลให้
การท่องเท่ียวระหว่างภูมิภาคไม่คึกคักเท่าที่ควร เมื่อบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ได้เปิดเส้นทางการบินกรุงเทพ-
ร้อยเอ็ด เพ่ือเชื่อมต่อระดับภูมิภาคทําให้การเดินทางมีความสะดวก สบายมากข้ึน ทําให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
หรือจังหวัดใกล้เคียงมีความต่ืนตัวและมาใช้บริการด้วยเครื่องบินมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่ของการเดินทางไปกรุงเทพคือ 
เพ่ือไปท่องเท่ียวโดยมีจุดหมายที่กรุงเทพมหานคร หรือเพ่ือเดินทางไปภูมิภาคอื่นๆ ทั้งน้ีเพราะเป็นการประหยัดเวลา
ในการเดินทาง และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ พูนผล (2560) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน ไทยสมายล์คือ วัตถุประสงค์การเดินทางแตกต่างกัน มีระดับความคิด เห็น
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
           1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในปัจจุบันการแข่งขันด้านธุรกิจการบินมีความรุ่นแรงมากข้ึนส่งผลให้ผู้ประกอบการนํากลยุทธ์ต่างๆ
มาใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดธุรกิจการบินของตนเอง ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งหวังการเพ่ิมข้ึนของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจาก
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านสินค้าบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะแวดล้อมทางกายภาพล้วนมี
ความสําคัญที่บริษัทไทยแอร์เอเชีย จํากัด ควรนํามาปรับเป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงสายการบินต้นทุนตํ่าแต่มีคุณภาพด้านการบริการ อันจะส่งผลต่อความมั่งคั่งและมั่นคงขององค์กร
ต่อไป 
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 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรจัดทําการวิจัยในด้านการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สําคัญสําหรับนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการด้านต่างๆ ของสายการบิน
ภายในประเทศต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION MAKING TO 
USE CAR CARE SERVICES IN MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

วิสุดา อุทรัง1 ดาวไสว ค าหอม1 อรทัย พันธ์สวรรค์1 วศิน เพชรพงศ์พันธ์1 และ นันทิยา ผิวงาม1  

Wisuda Uttarung, Dao Sawai KhamHom, Orathai Phansawan, Wasin Phetphongphan 
and Nantiya Phiwngam 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
     บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการ
กิจการคาร์แคร์ 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการใช้บริการของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวัดอ าเภอเมืองสกลนครจ านวน 112,507 ราย ถูกใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 401 ราย โดยสุ่มตัวอย่างจาก
วิธีแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling)   
มีคะแนนมากที่สุด (  =3.66) รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) (  =3.57) ด้านการ
โฆษณา (Advertising) อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.34) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation) อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.20) และด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) อยู่ในระดับปานกลาง 
(  =3.13) 2. ปัจจัยเก่ียวกับ สถานที่ในการใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ  วันที่ใช้
บริการ เวลาท่ีใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ท่ีแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจในการใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเกี่ยวกับความถ่ีในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้การ
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คาร์แคร์ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research including: 1. study the levels of factors affecting 

consumers’ decision making to use car care services in Sakon Nakhon, 2.Compare 
characteristics of consumers to use the car care services in Sakon Nakhon. The questionnaire 
was used as the tool for data collection. The population are 112,507 people in Mueang 
District, Sakon Nakhon Province, 401 people are the samples of the study by Multi - Stage 
Sampling. The data was analyzed by using statistics of Independent – Samples t-test and 
One-Way ANOVA  
 The result found that 1. Respondents agreed with personal selling (  =3.66) and 
sale promotion (  =3.57) are at the high level, advertising (  =3.34), publicity and public 
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relation (  =3.20) and direct marketing (  =3.13) are at the medium level. 2. Consumers with 
different location, influential person, service date, time service, and average cost per time 
have the differences of decision making to use car care services. However, consumers with 
different Frequency of Use not have the differences of decision making to use car care 
services. 
 
Keywords 

Decision Making to Use, Car Care Services 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครมีการใช้รถยนต์จ านวนมาก เน่ืองจากการ
ด ารงชีวิตในสังคมเมือง มีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจ การไปท างาน การท่องเที่ยว หรือ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมเพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางยังไปสถานที่
ต่าง ๆ อีกทั้งการใช้รถยนต์ยังเป็นค่านิยมที่แสดงถึงการมีฐานะทางสังคมจึงท าให้มีการใช้รถยนต์จ านวนมากใน
สังคมเมืองและเป็นสาเหตุท าให้เกิดรถยนต์ติดสะสมและมีการใช้รถยนต์ ฯลฯ ในจังหวัดสกลนครดังน้ี จาก
ตารางจ านวนสถิติรถยนต์ประเภท รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) และรถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน     
7 คน (รย. 2) ที่จดทะเบียนใหม่จังหวัดสกลนครต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 รวมจ านวน 3,800 คัน     
(กองแผนงานกลุ่มสถิติขนส่งกรมการขนส่งทางบก , 2560) สถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่จากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าประชากรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครที่มีลักษณะพักอาศัยแบบบ้านพักเด่ียว แมนชั่นและหอพัก 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนส าหรับล้างรถยนต์หรือท าความสะอาดรถยนต์ 
 สาเหตุหลักมาจากจ านวนรถยนต์ที่มีปริมาณเพ่ิมมาก ท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจคาร์แคร์ที่มี
ทั้งการเปิดกิจการใหม่ รวมถึงการขยายสาขาเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงข้ึน ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายใช้กลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือขยายธุรกิจที่มีความหลากหลาย
เครื่องมือที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่เน้นการสื่อสารการท าตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing 
Communication: IMC) คือใช้การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค หรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
เปิดรับ (Exposure) ทุกรูปแบบ (ปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธ์ิ, 2555) และสื่อที่นิยมใช้ในการท าการตลาดของธุรกิจ
คาร์แคร์มักพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ
อินสตาแกรม (Instagram) เป็นช่องทางการท าการตลาดเป็นต้น (นิตนา ฐานิตธนกร, 2554) ทั้งน้ีจากอัตราการ
ขยายกิจการของธุรกิจคาร์แคร์ท าให้ธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขันกันสูงมากข้ึน ดังน้ันผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเดิม เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อร้านคาร์แคร์ที่ใช้บริการคาร์แคร์และ
กลับมาใช้บริการร้านคาร์แคร์เดิมอีกในอนาคตหรืออาจแนะน าร้านคาร์แคร์ที่ใช้บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ 
หรือคน รู้จัก ให้มาใช้บริการร้านคาร์แคร์เดิมอีกครั้งและการสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน มีต้นทุนสูงกว่าการรักษา
ลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5–10 เท่า ท าให้ธุรกิจต้องสร้างกลยุทธ์เพ่ือเครื่องมือในการสร้างความจงรักภักดีของกลุ่ม
ลูกค้าเดิมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ (พันธกานต์ กางทาสาสม, 2554). 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ในด้านปัจจัยการรักษาสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านสินค้านวัตกรรมการ
สื่อสารการตลาดบูรณาการพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของประชากรในจังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการคาร์
แคร์หรือผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยไปประยุกต์หรือปรับปรุง
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ประสิทธิภาพให้เหมาะสมในการให้บริการคาร์แคร์และพัฒนาศักยภาพให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกิจการคาร์แคร์ 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการใช้บริการของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตจังหวัดสกลนคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตัวอย่างส าหรับการ
วิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดอ าเภอเมืองสกลนครโดยผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า ง
โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่างจ านวน 401 ชุด วิธีการสุ่มตัวอย่างข้ันตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการ
ปกครองของอ าเภอเมืองสกลนครเป็น 18 แห่งได้และเลือกธุรกิจคาร์แคร์จ านวน 5 แห่ง เพ่ือเก็บแบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเขตที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่
ได้จากข้ันตอนที่ 1 จะเป็นพ้ืนที่ลงสนามในการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ไปใช้บริการคาร์แคร์  โดย
ก าหนดจ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในแต่ละเขต ดังตารางที่ 1 น้ี แสดงพ้ืนที่ในการเก็บแบบสอบถามและ
จ านวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ 
 
ตารางที่ 1 สถานที่ในการเก็บแบบสอบถามและจ านวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ 
 

ล าดับ
ที่ 

อ าเภอ ชื่อสถานที ่ จ านวน
ตัวอย่าง 

1 เมือง
สกลนคร 

คาร์แคร์แอดบางจาก ที่ต้ังในปั๊มบางจากธาตุนาเวงอ าเภอเมืองจังหวัด
สกลนคร 

80 

2 เมือง
สกลนคร 

คาร์แคร์ Area 88 ท่ีต้ัง ถนนรัฐบ ารุง อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 80 

3 เมือง
สกลนคร 

สุรชัยคาร์แคร์ ท่ีต้ัง ถนนรัฐพัฒน์ ต าบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 80 

4 เมือง
สกลนคร 

ต่อเงินคาร์แคร์ ท่ีต้ัง ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 80 

5 เมือง
สกลนคร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.พี. คาร์แคร์ ท่ีต้ัง 856/24 ถนนพัฒนา ต าบล
ธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 

81 

รวม 401 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถาม
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด เป็นแบบสอบถามที่ใช้ทั้งค าถามปลายปิดและปลายเปิด โดยรายละเอียด
ของแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนค าถาม 7 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ตอนที่ 3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตอนที่ 4 ปัจจัยด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 5 ปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 6 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ตอนที่ 7 
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารตารางและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดอ าเภอเมืองสกลนคร ประกอบด้วยสถานที่ในการใช้บริการรูปแบบของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้
บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ วันที่ใช้บริการ เวลาท่ีใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่
ใช้บริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานการส่งเสริม
การขายการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง การรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดอ าเภอเมือง
สกลนคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา
เน้ือหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ก าหนดค่าของคะแนนในแบบสอบถามที่มีระดับความคิดเห็นด้วย 1 - 5 
ระดับ จากน้อยที่สุดไปจนถึงมากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
 3.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชียวชาญเพ่ือพิจารณา ความครบถ้วน ความถูกต้องของการใช้ภาษา
และครอบคลุมเน้ือหาของการวิจัย ( IOC) เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า โดยสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ือขอค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
ถูกต้องเหมาะสม 

4.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.1  ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่อง
ที่จะศึกษาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านที่พิจารณาแบบสอบถาม 

4.2  น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปทดสอบใช้ (Try – out) กับผู้บริโภคใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวัดสกลนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

4.3  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ( Construct Validity) องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirm Factor Analysis: CFA ) พบว่า ด้านโฆษณา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .755-
.868 ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .784 -.869 ด้านส่งเสริม
การขาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .767 -.818 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .793-.903 การตลาดทางตรง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน          
อยู่ระหว่าง .859-.911 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .766 -.875 
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .843-.901 ด้านความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .841-.887 ด้านการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ มีค่า
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น้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .854-.902 ซึ่งสอดคล้องกับ Hair, et al (2010) ได้เสนอว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบต้องมีค่า 0.40 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ 
 4.4  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) มีค่าอยู่ระหว่าง พบว่า ด้าน
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ เท่ากับ .906 รองลงมาเป็น ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เท่ากับ 
.902 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เท่ากับ .893 ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านส่งเสริมการขาย เท่ากับ 
.885 ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เท่ากับ .882 ด้านการขายโดยพนักงานขาย เท่ากับ .855 ด้านโฆษณา เท่ากับ 
.841 ได้รับความเชื่อมั่นน้อยที่สุดน้ าหนักองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับ 
Nunnally and Bernstein (1994) ได้เสนอว่าค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ต้องมีค่า .70 ข้ึนไปจึงจะถือว่า
ยอมรับได้ 
 
ตารางที่ 2 น้ าหนักองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร 
 

ปัจจัย น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชือ่มั่น 
1. การตลาดแบบบูรณาการ   
   1.1 ด้านโฆษณา .755-.868 .841 
   1.2 ด้านการขายโดยพนักงานขาย .784-.869 .855 
   1.3 ด้านส่งเสริมการขาย .767 -.818 .885 
   1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ .793-.903 .902 
   1.5 การตลาดทางตรง .859-.911 .902 
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม .766-.875 .893 
3. ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ .843-.901 .882 
4. ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า .841-.887 .885 
5. ด้านการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ .854-.902 .906 
  

5.  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามและท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้
ผู้บริโภคใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสกลนครตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณด้วยสูตรของ 
Yamane (1973) จ านวน 400 ตัวอย่างเมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปท่ีเลือกไว้ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมด
จ านวน 401 ราย  
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบในแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากน้ันบันทึกคะแนน
ค าตอบลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ กับทัศนคติต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการในเขตและ
นอกเขตเทศบาลนครสกลนคร ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณลักษะพ้ืนฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร 
พบผลส ารวจดังน้ี 

1.  ผลการส ารวจข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
โฆษณา (Advertising) อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =3.34) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็น
ด้วยกับการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) อยู่ในระดับ มาก (  =3.66) ด้านการส่งเสริมการขาย 
พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) อยู่ในระดับ มาก (  =3.57) ด้านการให้
ข่าว และการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and 
Public Relation) อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =3.20) ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =3.13) 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ X  S.D. แปลผล 
การโฆษณา  3.34 0.856 ปานกลาง 
การขายโดยใช้พนักงาน  3.66 0.771 มาก 
การส่งเสริมการขาย 3.57 0.819 มาก 
การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ 3.20 0.918 ปานกลาง 
การตลาดทางตรง 3.13 0.973 ปานกลาง 

  
2.  จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร 

ปัจจัยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พบผลส ารวจพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบริการคาร์แคร์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Preservation Factor) อยู่ในระดับ มาก 
(  =3.45) ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พบผลส ารวจดังน้ี พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการปัจจัยด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Products Innovation Factor) อยู่ในระดับ มาก (  =3.51) ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  
พบผลส ารวจดังน้ี พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) อยู่ในระดับ มาก 
(  =3.59) ด้านการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ พบผลส ารวจดังน้ี พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร (Consumers’ Decision Making to Use Car Care 
Services in Bangkok) อยู่ในระดับ มาก (  =3.66) 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค 
 

ปัจจัย X  S.D. แปลผล 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 3.45 0.792 มาก 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  3.51 0.798 มาก 
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  3.59 0.743 มาก 
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์  3.66 0.812 มาก 

  
3.  จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังน้ี  

การศึกษาเรื่องจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดสกลนคร ได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐาน 
และวัตถุประสงค์การวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการใช้บริการด้านสถานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
คาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตสกลนครแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า รูปแบบการใช้
บริการด้านสถานที่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
สกลนครแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับความถ่ีในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับ
ความถ่ีในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยเก่ียวกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
สกลนครแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวกับวันที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับวันที่
ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน      
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยเก่ียวกับเวลาท่ีใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับเวลา
ที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน   
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสกลนครแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้บริการของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคาร์แคร์

ในเขตจังหวัดสกลนคร 
  

ปัจจัย  n    S.D. F Sig 

1.สถานที่ในการใช้
บริการ 

คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า 106 3.6611 .57563 9.452 .000 
คาร์แคร์ในปั๊มน้ ามัน 156 3.4413 .61217   
คาร์แคร์แบบสแตนด์อโลน 139 3.3117 .67365   

2.ความถ่ีในการใช้
บริการ 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 96 3.3458 .72925 1.848 .119 
1 ครั้งต่อเดือน 185 3.4410 .63322   
2 ครั้งต่อเดือน 93 3.5789 .53119   
3 ครั้งต่อเดือน 15 3.6007 .61280   
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน 12 3.3846 .63161   

3.บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการ เลื อก ใ ช้
บริการ 

ตัวเอง 237 3.3626 .67180 5.329 .001 
สมาชิกในครอบครัว 93 3.6233 .59947   
ญาติ 27 3.7016 .40643   
เพ่ือน – คนรู้จัก 44 3.4410 .54385   

4.วันที่ใช้บริการ 

วันจันทร์ 45 3.6379 .55010 4.836 .000 
วันอังคาร 50 3.7766 .54875   
วันพุธ 27 3.5997 .53848   
วันพฤหัสบดี 18 3.5799 .70478   
วันศุกร์ 62 3.3174 .59447   
วันเสาร์ 117 3.3369 .66001   
วันอาทิตย์ 82 3.3535 .66272   

5.เวลาท่ีใช้บริการ 

ก่อน 07.00 น. 8 3.7794 .44614 4.836 .000 
07.01 – 12.00 น. 163 3.4947 .63620   
12.01 – 16.00 น. 161 3.4257 .64414   
หลัง 16.01 น. เป็นต้นไป 69 3.3889 .64171   

6 . ค่ า ใ ช้ จ่ า ย โ ด ย 
เ ฉลี่ ย ต่ อค รั้ ง ที่ ใ ช้
บริการ 

น้อยกว่า 500 บาท 204 3.3372 .66253 6.906 .000 
501 – 700 บาท  151 3.5177 .62328   
701-900 บาท 30 3.8127 .35879   
901 บาทข้ึนไป 16 3.6811 .49649   
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อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้คาร์แคร์ของผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร ได้น าผลสรุป

มาเชื่อมโยงกับแนว ทฤษฎี และวิทยาพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐาน และวัตถุประสงค์การ
วิจัยผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า  

- ปัจจัยเก่ียวกับสถานที่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากผู้ ใช้บริการคาร์แคร์ ต้องการใช้ เวลาให้คุ้มค่าที่สุด โดยอาศัยช่วงเวลาระหว่างซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า และใช้บริการคาร์แคร์ไปพร้อมกันเพ่ือประหยัดเวลา จึงเลือกใช้บริการคาร์แคร์ใน
ห้างสรรพสินค้า ในปั๊มน้ ามัน และแบบสแตนอโลนตามอันดับ ผลวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง ธนาพงศ์ 
คุณวิริยะวงศ์ (2554) ท่ีได้ทางการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
บางแคสกลนคร พบว่า สถานที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ใกล้ที่พักอาศัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใกล้
สถานที่ท างาน 

- ปัจจัยเกี่ยวกับความถ่ีในการใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสกลนครไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความถ่ีในการใช้บริการข้ึนอยู่กับผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะดูแลรักษารถยนต์เมื่อใด และ
ระดับรายได้ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยอ้างอิง ชิน ธ ารงวิทวัส (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ และศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอ
เมืองขอนแก่น พบว่า การเลือกใช้บริการแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคาร์แคร์ 

- ปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเป็นเพียงผู้แนะน าสถานที่หรือช่วยตัดสินใจในการใช้บริการคาร์แคร์ที่
เคยใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ แต่ผู้รับค าแนะน าอาจให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพของบริการ เช่น 
ความสะอาด การให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการมากกว่า ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง พันธกานต์ 
กางทาสาสม (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการคาร์แคร์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ด้านคุณภาพการบริการในเรื่องความสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของ
บริการ และความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล าดับ 

- ปัจจัยเก่ียวกับวันที่ใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสกลนคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการมี
เวลาท่ีสะดวกในการใช้บริการไม่เหมือนกัน รวมทั้งผู้ใช้บริการมีวันหยุดที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะอาชีพหรือ
อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งข้ึนกับสถานที่รับบริการ เช่น 
คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า คาร์แคร์ในปั๊มน้ามัน คาร์แคร์แบบสแตนด์อโลน เป็นต้น ซึ่งไม่ส่งผลต่อความ
ต้องการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง ชิน ธ ารงวิทวัส (2554) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ และศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร พบว่า ด้านอายุที่มีความ
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับวันที่และเวลาท่ีใช้บริการคาร์แคร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ
คาร์แคร์ 

- ปัจจัยเก่ียวกับเวลาท่ีใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากเวลาของ
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ผู้ใช้บริการมีเวลาท่ีสะดวกในการใช้บริการเหมือนกัน อาจเป็นเพราะอาชีพหรืออายุของผู้ใช้บริการที่ไม่แตกต่าง
กัน ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานอ้างอิงวิจัย ชิน ธ ารงวิทวัส (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ และศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร พบว่า ด้านอายุที่มีความแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้
บริการคาร์แคร์ 

- ปัจจัยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งข้ึนกับสถานที่รับบริการ เช่น คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า คาร์แคร์
ในปั๊มน้ามัน คาร์แคร์แบบสแตนด์อโลน เป็นต้น ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง ชิน ธ ารงวิทวัส (2554) ที่
ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ และศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร พบว่า ด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการคาร์แคร์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจ
ธุรกิจคาร์แคร์ ควรให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติอันดีต่อร้านคาร์แคร์ด้วยความเชื่ อมั่น การนึกถึง และตรงใจ
ผู้ใช้บริการจะท าให้เกิดการใช้บริการซ้ าอย่างต่อเน่ือง และเมื่อเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะมีการแนะน า
บอกต่อคนรู้จัก เพ่ือนหรือญาติสนิท เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ และผู้ใช้บริการคาร์แคร์เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา
รถยนต์หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือรับบริการคาร์แคร์น้ันแล้ว เกิดความเชื่อมั่น คุ้นเคย และ
รู้สึกพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีในผลิตภัณฑ์น้ัน จนท าให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ซ้ าหรือมาใช้
บริการร้านเดิมอีกครั้งในอนาคต และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและจะใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม
เป็นตัวเลือกแรก ถึงแม้ว่าร้านคาร์แคร์ร้านเดิมมีการปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึน แต่คงไว้ด้วยมาตรฐานการบริการที่ดี 
และเมื่อรู้สึกพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีแล้ว ยากท่ีจะท าให้ผู้บริโภคน้ันเปลี่ยนใจใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านอื่นๆ หากมีบุคคลอื่นมาแนะน าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือร้านคาร์แคร์อื่นๆ ท าให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกกลัวต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ย่ีห้อใหม่หรือร้านคาร์แคร์ร้าน
ใหม่ นอกจากน้ี ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ ควรที่จะมีนวัตกรรมใหม่หรือ
เครื่องมือในการให้บริการใหม่ เช่น นวัตกรรมใหม่อย่างระบบไอน้ าที่ให้บริการล้างรถยนต์ที่สามารถ 
ประหยัดเวลาในการล้างรถยนต์ โดยการล้างรถยนต์ 1 คันใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที ทั้งภายนอกและภายใน
รถยนต์สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรียหรือขจัดกลิ่นอับต่างๆ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างการเคลือบสี
รถยนต์ Glass Coating ใช้ระบบพ่น Quartz Glass Coating เพ่ือป้องกันสีรถยนต์จากรอยขีดข่วน เคลือบชั้น
ผิวรถยนต์ให้มีความเงางาม และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีข้ึนอย่างแชมพูล้างรถ ผสมแว็กที่สามารถใช้ใน
การล้างรถยนต์ และสามารถเคลือบเงาสีรถยนต์ในข้ันตอนเดียว และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ และสามารถประหยัดเวลา
ในการให้บริการ ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ก่อน และหลังการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ เพ่ือผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจทั้งก่อนและหลังการตัดสินใช้บริการ จะส่งผลต่อมีการบอกต่อของผู้บริโภคและการ
ใช้บริการคาร์แคร์ซ้ า และควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ท าให้ธุรกิจคาร์แคร์ประสบความส าเร็จ เช่น 
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คุณภาพความสัมพันธ์ คุณภาพการให้บริการ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจควรจะ
ศึกษาท้ังด้านผู้ประกอบการและด้านผู้บริการ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงร้านคาร์แคร์ต่อไป 
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ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
ของผู้บริโภค ที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว   

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
THE RELATIONSHIP OF SERVICE MARKETING MIX STRATEGIES ON SERVICE 
SELECTION BEHAVIOR OF CONSUMERS WHO USED RAJABHAT GREENVIEW 

PROFESSIONAL TRAINING CENTER ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY 
พรรณภา สังฆะมณี1 สุติมา ฮามค าไพ1 เกษศิรินทร์ ภิญญาคง1 และ สิทธิศักด์ิ เตียงงา1 

Phannapha Sangkamanee, Sutima Hamcumpai, Kessirin Pinyakong and Sittisak Thiang-nga 
1 คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และเพ่ือ
เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 270 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าไคร์สแควร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.51) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ27.78) 
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 62.22) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 42.59) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 
50.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 162) และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง เป็นเวลา 1 คืน 
(ร้อยละ 73.33) ผู้มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก เป็นหน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ58.52) วิธีในการจอง
ห้องพัก ทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 63.70) ประเภทห้องพักเป็นห้องมาตรฐาน (เตียงคู่) (ร้อยละ 37.40) อัตราค่าห้องพัก
ที่ท่านใช้บริการ ราคา 500-999 บาท (ร้อยละ 100.00) 

2.  ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) ด้านกระบวนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) และด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) ตามล าดับ 

3. ผลจากการเปรียบเทียบกลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีการศึกษากลยุทธ์ประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรี นวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญนัยทางสถิติที่ P>0.05 
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ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the relationship of service marketing mix strategies on 

service selection behavior of consumers who used Rajabhat Green View Professional Training 
Center Roi Et Rajabhat University.  The objectives of research were to study the consumer 
behavior in service selection and to compare the marketing mix affecting service selection of 
Rajabhat Green View Professional Training Center, Roi Et Rajabhat University. Population and 
sample used in research were consumers of Rajabhat Green View for 270 samples by using the 
convenience sampling method. The instrument used for data collection was a questionnaire. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Analysis of variance 
used One-way ANOVA and chi-square.  SPSS program was used for statistics data analysis. The 
research result found that:  

1. Most respondents were female (58.51 %), aged between 31-40 years (27.78 %), 
married status (62.22 %), education level in bachelor degree (42.59%), civil servant/state 
enterprise (50.00%), and average monthly income of 20,001 - 30,000 baht (162%). The behavior 
of choosing to use the service at Rajabhat Green View Professional Training Center, Roi Et 
Rajabhat University were as the followings: the duration of stay per session was one night 
(73.33%), the person who made the decision to choose the accommodation was the agency unit 
(58.52%), the method of booking rooms was telephone reservation (63.70%), room type was the  
standard room (double bed) (37.40%), and the room rate range was 500-999 baht (100.00%). 

2. Marketing mix strategies affecting service selection to use Rajabhat Green View  
Professional Training Center, Roi Et Rajabhat University commented a high level ( X = 4.26) 
toward overall marketing mix strategy.   

3. Marketing mix strategies affecting service selection at Rajabhat Green View 
Professional Training Center, Roi Et Rajabhat University were different in opinions by gender, age, 
and education level. While opinions about the study of marketing mix strategies of consumers 
were not different with statistical significance at P> 0.05. 

 
Keywords 
 Behaviors of Choosing Services, Marketing Mix 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยตรง คือเป็น
ธุรกิจภาคการบริการที่เข้ามามีบทบาทในการอ านวยความสะดวกสบายด้านที่พัก และการบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
หรือผู้มาใช้บริการ ถือเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองมาตลอด ฉะน้ันการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจในครั้งแรกถือเป็นหัวใจส าคัญที่ควรค านึงมากที่สุด หากท างานดี รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลูกค้าย่อมปรารถนาที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่ งต้องอาศัยปัจจัยในการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความ
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ประทับใจหลายๆ ด้าน อาทิเช่น โครงสร้าง ระดับ ขนาด รูปลักษณ์ กลยุทธ์การบริหาร และหน่ึงในปัจจัยที่ส าคัญที่
ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกน่ันคือ “การบริการ” หากการบริการมีคุณภาพ ลูกค้า
ย่อมปรารถนาที่จะกลับมาใช้บริการอีกน่ันคือ “การบริการ” หากการบริการมีคุณภาพลูกค้าย่อมปรารถนาที่จะ
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยบุคคลที่เป็นปัจจัยส าคัญในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ น่ันคือ 
พนักงานแผนกต้อนรับ หรือส านักงานส่วนหน้า อาจเปรียบได้กับศูนย์รวมเส้นประสาท (nerve center) หรือศูนย์
ประสานงานของโรงแรม และมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในโรงแรม หากมีการ
ต้อนรับหรือมีการให้บริการที่ดีแล้ว ภารกิจของโรงแรมก็เหมือนกับเรียบร้อยไปแล้วครึ่งหน่ึง แต่หากมีการต้อนรับ
หรือมีการให้บริการที่ไม่ดี ก็เป็นการยากมากที่แก้ไขให้ความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกลับเป็นดีได้  

 การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในอดีตมีความแตกต่างจากการดาเนินงานของโรงแรมในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก เพราะโรงแรมในอดีตค่อนข้างมีขนาดเล็กมีห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มากนัก การให้บริการ
เป็นแบบเรียบง่าย ด้านการบริหารงานส่วนใหญ่เจ้าของโรงแรมจะเป็นผู้บริหารงานเอง ถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้านการ
บริหารมากนัก จึงสามารถด าเนินธุรกิจไปได้ เพราะมีคู่แข่งน้อยจึงท าให้โรงแรมในอดีตด าเนินธุรกิจไปได้ อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้พัฒนาเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากโรงแรมเป็นธุรกิจประเภทหน่ึง ซึ่งมี
นักธุรกิจจ านวนมากนิยมมาลงทุนท าธุรกิจทางด้านโรงแรมกันมากข้ึน ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจแขนงหน่ึงที่มีผลมาจาก
การขยายตัวด้านคมนาคมและการท่องเท่ียว ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย
มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
อันสวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนทุกปี   

 ในธุรกิจโรงแรมคุณภาพการให้บริการ เป็นหัวใจส าคัญ ของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ัน
คุณภาพของการบริการถือว่า เป็นอาวุธส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage) 
เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และท าให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายมากข้ึนเพ่ือแลกกับบริการที่เหนือกว่า แล้ว
ยังเป็นสิ่งหน่ึงที่ท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อโรงแรมเพราะความภักดีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการซื้อช้า และอาจท าให้เกิด
การซื้อเพ่ิมมากข้ึน ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่หว่ันไหวต่อราคาของคู่แข่งที่ต่ ากว่า และนอกจากน้ียังเป็นเครื่องมือส าคัญ ใน
การโฆษณาให้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการด้วยการบอกบอกต่อ (Word of Mouth) ดังน้ัน ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงของธุรกิจโรงแรม การยกระดับคุณภาพการบริการจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ที่ผู้ประกอบการควรจะค านึงถึง       
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, ์ 2548) โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงแรมที่มีขนาดเล็กอย่างโรงแรมประเภท “ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” ที่มีบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่ได้เข้าร่วมกับการบริหารจัดการแบบเครือข่าย
ใดๆ (Chain) และยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานการให้บริการ  จึงไม่สามารถที่จะใช้จุดแข็งเฉพาะ
ความแตกต่างทางด้านการตกแต่งมาแข่งขัน กับตลาดปัจจุบัน ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
อาศัยการให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจมีความสามารถในการอยู่รอด
ได้ในที่สุด (Business Survival) ซึ่งการบริการที่เป็นเลิศน้ัน จะต้องข้ึนอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้ให้บริการ 

 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือบริการที่เป็นเลิศและสามารถแข่งขันในตลาดได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราช
ภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 820 คน/เดือน (ฝ่ายการตลาด ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2561)   
  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 270 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามความมุ่ง
หมายและกรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และถ่ิน
ที่อยู่ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 4  ข้อ ประกอบด้วย
ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง ผู้มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก วิธีในการจองห้องพัก ประเภทห้องพัก   
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์  
จ านวน 4 ข้อ ด้านราคา จ านวน 4 ข้อ ด้านการจัดจ าหน่าย จ านวน 4 ข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 4 ข้อ 
ด้านบุคคล จ านวน 4 ข้อ ด้านกระบวนการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ ด้านลักษณะทางกายภาพ จ านวน 4 ข้อ และ
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 1.  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
  ในข้ันตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังน้ี 
  1.1  คณะผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และปรึกษาขอค าแนะน าจากคณะที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยข้อค าถามได้ประยุกต์ใช้จาก
แบบสอบถาม 
  1.2  น าผลการศึกษาตามข้ันตอนข้างต้นมาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอน 
โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายในการศึกษา 
  1.3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดเสนอต่อคณะที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือพิจารณาความ
ครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเน้ือหาของการวิจัย 
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  1.4  ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
  1.5  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี
จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อมั่นตามแบบสอบถามตามแบบวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
  2.1  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม โดยมีจ านวนเท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2  ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.3  คณะผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับ 
 2.5  น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประมวลผล ตามหลักสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการประมวลผล ตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบ ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการด าเนินการวิจัย ซึ่งก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถาม ดังน้ี      
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก  ก าหนดให้  4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง ก าหนดให้  3  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  ก าหนดให้ 2  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นที่สุด  ก าหนดให้ 1  คะแนน 
  น าคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ ค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ย  4.41-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

218 
 

โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent - Samples t-test) 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-way (ANOVA Analysis of Variance : ANOVA) 
  ตอนที่ 5 ศึกษาแนวทางการพัฒนา ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่ม 
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 
 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   1)  ความถ่ี (Frequency) 
   2)  ร้อยละ (Percentage)  
   3)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
   1)  cronbach’s Alpha Coefficient 
  4.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) 
   1) t-test (Independent - Samples t-test) 
   2) F-test (One-way ANOVA Analysis of Variance : ANOVA ) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของผู้บริโภค ที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.51) อายุระหว่าง 31-
40 ปี (ร้อยละ27.78) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 62.22) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 42.59) อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 60.00)  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
120 
158 

 
41.49 
58.51 

รวม 270 100.00 
2.  อายุ 
       ต่ ากว่า 20 ปี 
       21-30 ปี 
       31-40 ปี 
       41-50 ปี 
       51-60 ปี 
       61 ปีข้ึนไป 

 
23 
55 
75 
62 
34 
21 

 
8.52 
2.37 
27.78 
22.96 
12.59 
7.78 

รวม 270 100.00 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

219 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
3. สถานภาพ 
         โสด                 
         สมรส 
         หย่าร้าง             

 
70 
168 
32 

 
25.93 
62.22 
11.85 

รวม 270 100.00 
4.  ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา           
        มัธยมศึกษาตอนต้น 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  
        อนุปริญญา/ปวส.   
        ปริญญาตรี     
        สูงกว่าปริญญาตรี 

 
0 
0 
12 
31 
115 
112 

 
0.00 
0.00 
4.44 
11.48 
42.59 
41.48 

รวม 270 100.00 
  
 จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58 .51) อายุระหว่าง 31-40 ปี  
(ร้อยละ27.78) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 62.22) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 42.59) อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 60.00) 
 

2.  ผลจากการศึกษาในภาพรวมของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง เป็นเวลา 1 คืน (ร้อยละ 73.33) ผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจในการเลือกที่พัก เป็นหน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 58.52) วิธีในการจองห้องพัก ทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 
63.70) ประเภทห้องพัก เป็นห้องมาตรฐาน (เตียงคู่) (ร้อยละ 37.40) อัตราค่าห้องพักที่ท่านใช้บริการ ราคา 500-
999 บาท (ร้อยละ 100.00) 

 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1.  ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง 
         1 คืน       
         2 คืน 
         3 คืน      
         4 คืนข้ึนไป 

 
198 
72 
0 
0 

 
73.33 
26.67 
0.00 
0.00 

รวม 270 100.00 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
2.  ผู้มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก 
         ตัวท่านเอง     
         ภรรยา/สามี 
         บริษัทของท่าน     
         เพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง 
         หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน   
         บริษัทน าเที่ยว 
         ผู้ร่วมเดินทางมาด้วย    
         อื่นๆ 

 
73 
0 
0 
12 
185 
0 
0 
0 

 
27.04 
0.00 
0.00 
4.44 
68.52 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 270 100.00 
3.  วิธีในการจองห้องพัก 
        ทางโทรศัพท์     
        บริเวณเคาน์เตอร์ 
        ทางแฟกซ์     
        ทางอินเตอร์เน็ต 
        อื่นๆ 

 
172 
98 
0 
0 
0 

 
63.70 
36.30 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 270 100.00 
4.  ประเภทห้องพัก 
        ห้องมาตรฐาน (เตียงเด่ียว)   
        ห้องมาตรฐาน (เตียงคู่) 
        ห้องสวีท (เตียงเด่ียว)   
        ห้องสวีท  (เตียงคู่) 

 
112 
158 
0 
0 

 
41.48 
58.52 
0.00 
0.00 

รวม 270 100.00 
5.  อัตราค่าห้องพักที่ท่านใช้บริการ 
        ต่ ากว่า 500 บาท    
        500-999 บาท 
        1,000-1,499 บาท   
        1,500 บาทข้ึนไป 

 
0 

270 
0 
0 

 
0.00 

100.00 
0.00 
0.00 

รวม 270 100.00 
 

 จากตารางพบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง เป็นเวลา 1 คืน (ร้อยละ 73.33) ผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจในการเลือกที่พัก เป็นหน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ58.52 ) วิธีในการจองห้อง พัก ทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 
63.70) ประเภทห้องพัก เป็นห้องมาตรฐาน (เตียงคู่) (ร้อยละ 37.40) อัตราค่าห้องพักที่ท่านใช้บริการ ราคา 500-
999 บาท (ร้อยละ 100.00) 
  
 3.  ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) ด้านกระบวนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) และด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด X  S.D.  
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.45 0.68 มาก 
2. ด้านราคา 4.10 0.60 มาก 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 4.38 0.61 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.84 0.63 มาก 
5. ด้านบุคคล 4.37 0.71 มาก 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.43 0.58 มาก 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.30 0.65 มาก 
โดยรวม 4.26 0.64 มาก 

 
 จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.43) และด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) ตามล าดับ 

 
4.  ผลจากการเปรียบเทียบกลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีการศึกษากลยุทธ์ประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญนัยทางสถิติที่ P>0.05 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 

 

กลยุทธ์ประสมทางการตลาด 
แหล่งของ

ความ
แปรปรวน 

df  SS  MS  F  p-value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

4.871 
122.168 
127.039 

1.6240.312 5.050 0.002* 

2. ด้านราคา 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

0.133 
366.740 
366.872 

0.044 
0.942 

0.046 0.987 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

2.827 
50.837 
53.664 

0.9420.134 7.045 0.000** 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

0.680 
28.014 
28.694 

0.227 
0.074 

3.075 0.028 

5. ด้านบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

3.890 
51.337 
55.227 

1.297 
0.135 

9.598 0.000** 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

0.133 
366.740 
366.872 
 

0.044 
0.942 

0.046 0.987 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
265 
270 

0.839 
27.855 
28.694 

0.168 
.0074 

2.276 0.047 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางพบว่า ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีการศึกษากลยุทธ์ประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญนัยทางสถิติที ่P>0.05 

 
อภิปรายผล 
 1.  ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
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ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากและด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปิยพร ทองสุข (2558) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศ  
ทางเลือก (LGBT). ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวกลุ่มเพศทางเลือกให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร เป็นสามอันดับแรก ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจส าหรับเพศทางเลือกมีการ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือกมากข้ึน โดยธุรกิจที่พักเน้นด้านการ  ออกแบบ
สถานที่ และการบริการเสมือนอยู่บ้าน ธุรกิจสปาและซาวน่า เน้นในเรื่องความสะอาดและ ความคุ้มค่าของราคาและ
ธุรกิจสถานบันเทิงเน้นความเป็นมิตรและความสุภาพในการบริการของ พนักงาน ในภาพรวมผู้ประกอบการเห็นว่า
กรุงเทพมหานครมีศักยภาพพอที่จะเป็น LGBT Friendly Destination และยินดีให้การสนับสนุนแคมเปญ Go Thai 
Be Free 
 2. ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเพศแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีการศึกษากลยุทธ์ประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อ านาจ ศรีสมสุข (2557) ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดและลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสปา  เพ่ือสุขภาพของผู้
ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสปาที่มีเพศ ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพ  
ต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาในภาพรวม แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการสปาที่มีอายุและสถานภาพต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม การตลาดในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ ในขณะที่สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับประเภทของ
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา
เพ่ือสุขภาพต่อครั้งและต่อเดือน พนักงานที่ให้บริการ สิ่งที่น าเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับ ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่วนการใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพเฉลี่ยต่อเดือน 
ช่วงวันและเวลา บุคคลที่มีส่วนในการแนะน าการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย  และด้าน
บุคคล แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธารนันท์         
สุโนภักด์ิ และดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ (2557) ปัจจัยด้านการตลาดบริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
สินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่าเพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ยกเว้น อายุ ระดับการ ศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ปัจจัยด้านการตลาดบริการ พบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ
และคุณภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าน าเข้า ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ดังน้ัน ธุรกิจค้าปลีกควรให้
ความส าคัญในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ด้าน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของตนอยู่
เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมทางจิตใจของผู้บริโภค ให้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ของสินค้าน้ันๆ ด้วย 
 4. ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย 
เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ บุษกร เกื้อถาวร (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวในพัทยาผลการศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในพัทยา จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
ด้านที่พักและบริการในระดับมาก เรื่องอิทธิพลมากที่สุดคือ ความสะอาดของห้องพัก และสภาพของ  ห้องพัก 
นักท่องเท่ียวได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ด้านราคาในระดับมาก เรื่องที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ห้องพัก มีความเหาะสมกับ
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ราคา นักท่องเท่ียวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมากเรื่องที่มีอิทธิพลมากคือ 
บริการส ารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต มีข้อมูลห้องพักให้ค้นหาได้หลายช่องทาง และบริการยืนยันการจองห้อง
พกัผ่านอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพล จากปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมากเรื่องที่มีอิทธิพล
มาก 3 อันดับแรกคือ ส่วนลดให้กับ ลูกค้าประจ า การลดราคาเมื่อพักระยะยาวหรือพักเป็นหมู่คณะและมีรายการ
ส่งเสริมการขายตามฤดูกาล นักท่องเท่ียวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านพนักงานให้บริการในระดับมากเรื่องที่มีอิทธิพล
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การให้บริการด้วยความรวดเร็ว การให้บริการลูกค้าด้วยความเท่าเทียมกัน และการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ นักท่องเท่ียวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านกระบวนการบริการในระดับมาก เรื่องที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือการให้บริการที่รวดเร็วในการจัดหาห้องพักนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพในระดับมาก เรื่องที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ บรรยากาศในห้องพัก  ความแข้งแรงของระบบรักษาความ
ปลอดภัย และบรรยากาศรอบที่พัก 
 5. ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก
แรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 51.4 มีอายุช่วง 20 – 30 ปีการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ ระหว่าง 10,001–20,000 บาท 
โดยภาพรวมของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในเขตพัทยาท้ัง 6 ด้านของ นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญ
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่ แตกต่างกัน
จะตัดสินใจเลือกที่พักแรมในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วน  บุคคลด้าน
การศึกษา รายได้และอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะตัดสินใจเลือกที่พักแรมในเขต พัทยา จังหวัด
ชลบุรีโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อท าการทดสอบรายคู่โดยวิธี Scheffe พบว่า
แตกต่างกันบางด้าน ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
สภาพแวดล้อม และการจราจร 
 6. ผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์ประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านบุคคล ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่  พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญในระดับมากในเรื่อง สถานที่ต้ัง ระดับ ราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัย
และบรรยากาศที่พัก จัดการธุรกิจที่พักแรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องก าหนดส่วน
ประสมทาง การตลาดให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาด้านราคา โดยเปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณภาพบริการ 
ควร ก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ และด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ที่ต้ัง 
ของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายใน การ
เข้าถึงบริการน้ันมิใช่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ดังน้ันสถานที่/ ประเภทของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยและความสะดวกให้กับ  ผู้บริโภคจะเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย และควรสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer –Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดความรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อื่น  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐาน
คุณภาพของการบริการของโรงแรม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดมั่นใจ และพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลถึงการแนะน าแก่ผู้อื่นต่อไป 
รวมถึงการกลับมาพักซ้ าของผู้ใช้บริการ 
 2. ผู้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เรื่องโรงแรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งอ านวย ความสะดวกครบและมีบริการ
อื่น ๆ แบบครบวงจร ดังน้ันผู้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ควรให้
ความส าคัญเรื่องของคุณภาพ การบริการและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษากับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 2. ควรศึกษาปัจจัยในการเลือกที่พักแรมและเปรียบเทียบกับโรงแรมต่างๆ ในเขตที่ใกล้เคียงกับศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
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ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลือ่นที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (GENERATION Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

THE EFFECTS OF MUSIC MARKETING STRATEGY ON BRAND LOYALTY OF MOBILE 
SERVICE PROVIDERS GENERATION Y CUSTOMERS IN KALASIN PROVINCE         

นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง1 กรกนก ดลโสภณ1 และ ภัทราพร ภาระนาค1 

Nanthaphat Nonsrimuang, Konkanok Donsophon and Phattharaporn Pharanak 

1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์
การตลาดเชิงดนตรี ด้านการใช้ศิลปินเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้านการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดง
ความสามารถทางดนตรี ด้านการแนะน าเพลงและรูปแบบทางดนตรีใหม่ๆ และด้านการเป็นพันธมิตรระหว่างศิลปิน
กับตราสินค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังน้ัน ธุรกิจสามารถน าข้อมูล
ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและการวางแผนการด าเนินงานขององค์กร 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือส่งผลต่อศักยภาพ
ในการแข่งขันขององค์กรให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรี ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: to test the effects of music marketing strategy on 
brand loyalty of Mobile Service Providers generation Y customers in kalasin province. By 
collecting data from 400 consumer obtained by using a questionnaire as an instrument. The 
statistics used for analyzing the collected data were multiple correlation analysis, and multiple 
regression analysis. The findings of study were as follows: music marketing strategy in association 
strategy, participatory strategy, exploring strategy and strategic alliance had positive relationships 
and effects on brand loyalty. The results of this study could be applicable to guidelines on 
management, establish strategies, policies and operational planning of the organizations. To be in 
accordance with internal and external environment of organizations changing all the time to 
affect the competitiveness of organizations, in order to, stability, and sustainability in the future. 
 
Keywords 
 Music Marketing Strategy, Brand Loyalty, Generation Y 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น
สินค้าหรือบริการใด สิ่งส าคัญที่สุด คือ การท าให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และมั่นใจในตัวสินค้าหรือ
บริการ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ประกอบการ เพราะ
นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือสร้างกระแสให้เกิดข้ึน 
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ท าให้สินค้าหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนได้รับการกล่าวถึง การจัดกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจและเป็น
ที่กล่าวถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สื่อมวลชนและสาธารณชนเพ่ือแนะน าสินค้า เพ่ือตอกย้ าความเหนียวแน่นกับ
ลูกค้า เพ่ือบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ เป็นต้น เป็นวิธีการการของการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event 
Marketing) ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึน กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทาง
การตลาด กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบัน ท า
ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน (อัญชลี นาคสีสุก, 2554) 
 หน่ึงในเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี
บทบาทในวงการการตลาดของประเทศไทยมากข้ึนคือ การตลาดเชิงดนตรี (Music Marketing) ซึ่งการตลาดเชิง
ดนตรี คือ กิจกรรมการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยมีดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม เป็นการใช้สื่อดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือดึงดูดความสนใจผู้บริโภค รวมถึงกระตุ้นความรู้สึกและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เช่น คอนเสิร์ต การประกวด
แข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี การตลาดเชิงดนตรีถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้า เป็น
การเจาะเข้าสู่กลุ่มตลาดรุ่นใหม่เป็นหลัก โดยเฉพาะผู้บริโภคเจนเนเรชันวาย ซึ่งผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) หรือ Gen Y หรือ Why Generation เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปี เป็นเด็กยุคใหม่ต้องการ
เหตุผลในทุกเรื่อง ค าว่า Why ท าไม จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนผู้บริโภคกลุ่มน้ี ผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะกล้าแสดงออก มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจค าวิจารณ์ มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบทางลัด ชอบความสะดวกและรวดเร็ว และสนใจ
ในเรื่องเทคโนโลยี สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต สนทนากันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท างานที่ถูกใจโดยต้องใช้ชีวิต
สะดวกสบายไปพร้อมๆ กับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องการเวลาท างานที่แน่นอน งานหนักต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่
ตนพอใจ (วิษณุ เหลืองลออ และอัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์, 2556) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มที่
สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าหรือบริการที่ตนเองไม่พึงพอใจได้รวดเร็วกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากปัจจัยที่
ผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มน้ีคือ การตอบสนองความต้องการของตนเอง (ปิยพร ชุ่มมงคล และคณะ, 
2559) โดยเฉพาะบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อนุญาตให้ผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถย้ายค่ายผู้ให้บริการได้
จากการรายงานการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (2557) พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี โดยเหตุผลส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย คือ การประหยัด
ค่าใช้จ่าย การให้บริการไม่ดี คุณภาพการใช้งานไม่ดี และเครือข่ายสัญญาณไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตามล าดับ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีและความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการงานวิจัยธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและการวางแผนการด าเนินงานขององค์กร  ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน   
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

229 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการ ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ที่มีอายุ
19 – 29 ปี (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนที่แนนอน (Non-Probability Samples) จึงได้ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการ
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ือป้องกันความ
คลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงส ารองแบบสอบถามจ านวน 15 ชุด รวมขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยการวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม  ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
    ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรี  จ านวน 16 ข้อ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.724 – 
0.852 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.882 – 0.913 
    ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  จ านวน 16 ข้อ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.575 – 
0.821 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.888 – 0.879 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังน้ี 
   1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   2. ขอหนังสือราชการ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดกาฬสินธ์ุเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
   3. ท าการส ารวจความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับคืน 
โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 400 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100  
   4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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   1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach และอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยเทคนิค 
Item-total Correlation 
   2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple 
Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผู้บรโิภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย  จ านวน  ร้อยละ 
1.  เพศ   
     1.1  ชาย 117 29.2 
     1.2  หญิง 283 70.8 

รวม 400 100.0 
2.  อายุ   
     2.1  10 – 14 ปี 38 9.5 
     2.2  15 – 18 ปี 113 28.2 
     2.3  19 – 23 ปี 249 62.2 

รวม 400 100.0 
3.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
     3.1  ต่ ากว่า 2,000 บาท 160 40.0 
     3.2  2,001 – 5,000 บาท 181 45.2 
     3.3  5,001 – 7,000 บาท 
     3.4  7,001 ข้ึนไป 

59 
- 

14.8 
- 

4. สัญญาณโทรศัพท์ที่ใช ้
     4.1  AIS 
     4.2  DTAC 
     4.3  TRUEMOVE 

 
221 
55 
124 

 
55.2 
13.8 
31.0 

รวม 400 100.0 
5. ระยะเวลาการใช้งาน 
     5.1  ต่ ากว่า 2 ป ี
     5.2  2 ปี – 5 ปี 
     5.3  5 ปี – 8 ปี 
     5.4  8 ปีข้ึนไป 

 
252 
68 
39 
41 

 
63.0 
17.0 
9.8 
10.2 

รวม 400 100.0 
6. ค่าโทรศัพท์ต่อเดือน 
     6.1  ต่ ากว่า 1,000 บาท 
     6.2  1,001 – 2,000 บาท 
     6.3  2,001 – 3,000 บาท 
     6.4  3,000 บาทข้ึนไป 

 
349 
31 
20 
- 

 
87.2 
7.8 
5.0 
- 

รวม 400 100.0 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

231 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.8) อายุ 19 – 23 ปี (ร้อยละ 62.2) 
รองลงมา 15 – 18 ปี (ร้อยละ 28.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001 – 5,000 บาท (ร้อยละ 45.2) รองลงมา ต่ ากว่า 
2,000 บาท (ร้อยละ 40.0) สัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้ AIS (ร้อยละ 55.2) รองลงมา TRUEMOVE (ร้อยละ 31.0) 
ระยะเวลาการใช้งาน ต่ ากว่า 2 ปี (ร้อยละ 63.0) รองลงมา 2 ปี – 5 ปี (ร้อยละ 17.0) ค่าโทรศัพท์ต่อเดือน ต่ ากว่า 
1,000 บาท (ร้อยละ 87.2) รองลงมา 1,001 – 2,000 บาท (ร้อยละ 7.8) 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  

ตัวแปร BAL ASS PAR EXP ALL VIFs 
X  3.78 3.70 3.63 3.66 3.68  

S.D. 0.66 0.83 0.92 0.87 0.81  
BAL  0.644* 0.572* 0.510* 0.590*  
ASS   0.757* 0.770* 0.730* 2.959 
PAR    0.846* 0.711* 3.896 
EXP     0.791* 4.927 
ALL      2.961 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรอิสระกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 0.510 – 0.644 อย่างมีนัยสัมคัญที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบ Multicollinearity ปรากฏว่า VIFs มีค่าอยู่ระหว่าง 2.959 – 4.927 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ไม่เกิดเป็นปัญหา Multicollinearity สอดคล้องกับ Black, (2006) ได้เสนอว่า VIFs น้อยว่า 10 แสดงว่า ตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา  Multicollinearity 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถอดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ   
 

กลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรี 
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

t p-value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 1.671 0.120 13.953 0.000* 
ด้านการใช้ศิลปินเป็นแบรนด์ 
     แอมบาสเดอร์ (ASS) 

0.359 0.050 7.146 0.000* 

ด้านการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใน  
     การแสดงความสามารถทางดนตรี (PAR) 

0.202 0.052 3.877 0.000* 

ด้านการแนะน าเพลงและรูปแบบทาง 
     ดนตรีใหม่ๆ (EXP) 

0.250 0.062 4.031 0.000* 

ด้านการเป็นพันธมิตรระหว่างศิลปินกับ 
     ตราสินค้า (ALL) 

0.262 0.051 5.127 0.000* 

F =  88.567     p = 0.000   R2  =  0.473  AdjR2  =  0.467 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์การการตลาดเชิงดนตรี ด้านการใช้ศิลปินเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้าน
การเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางดนตรี ด้านการแนะน าเพลงและรูปแบบทางดนตรี
ใหม่ๆ และด้านการเป็นพันธมิตรระหว่างศิลปินกับตราสินค้า  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
โดยทั้ง 4 ด้าน สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ร้อยละ 46.7 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า = 1.671 + 0.359ASS + 0.202PAR + 0.250EXP + 0.262ALL 
 
อภิปรายผล 
 กลยุทธ์การการตลาดเชิงดนตรี ด้านการใช้ศิลปินเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้านการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามี
ส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางดนตรี ด้านการแนะน าเพลงและรูปแบบทางดนตรีใหม่ๆ  และด้านการเป็น
พันธมิตรระหว่างศิลปินกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศญาภรณ์ บุญยารุณ (2553) พบว่า ความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วมในการตลาดเชิงกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า เน่ืองจาก ย่ิงลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการตลาดเชิงกิจกรรมที่เข้าร่วม
มากกส็่งผลให้ลุกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมากข้ึนด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี นาคสีสุก (2554) 
พบว่า รูปแบบการด ารงชีวิตด้านกิจกรรม (Activities) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผ่าน
กิจกรรมการตลาดด้านดนตรี (Music Marketing) ของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมในด้านความต้ังใจ ด้านความสนใจ ด้าน
ความต้องการ และด้านการตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดด้านดนตรี จะมีรูปแบบการด ารงชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในด้านต่างๆ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของตนเอง และรับในสิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างไม่อยากนัก สอดคล้องกับ
การวิจัยของ ชื่นสกุล บุนนาค (2559) พบว่า ความมีชื่อเสียงของแบรนด์แอมบาสเดอร์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐวสุ แสนทวีสุข (2554) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้
ข่าวสารจากการจัดกิจกรรมพิเศษโดยรับรู้ว่ามีการแสดงของนักร้องในสังกัดค่ายเพลง  GMM Grammy เช่น  
วงบอด้ีสแลม อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการจัดกิจกรรมพิเศษมีการแสดงของ “ตูน บอด้ีสแลม” ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์
ให้กับเครื่องด่ืม M-150 และรับรู้ได้ว่า M-150 เป็นเครื่องด่ืมชูก าลังที่ท าการตลาดโดยใช้นักร้องมาดึงดูดความสนใจ
การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษน้ันเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สามารถใกล้ชิดกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางคนา ณ นคร (2552) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจูงใจหรือดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่จัดข้ึนกิจกรรมพิเศษทางการตลาดจึงหมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาดในสถานการณ์ต่าง ๆ หรืออาจเป็นการ
สร้างเหตุการณ์พิเศษอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนมาโดยหวังผลทางการตลาดบางประการ อาทิ ต้องการสร้างความสนใจแก่
ผู้บริโภค ตอกย้ าจุดขาย สร้างภาพลักษณ์ หรือต้องการท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบแล้ว M-150 
ได้ใช้การตลาดด้านดนตรี (Music Marketing) ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยการจัดคอนเสิร์ตน้ัน เป้าหมายคือ
ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้รับรู้ว่า M-150 เป็นเครื่องด่ืมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภัทร ทองบุญเรือง (2559) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
รับชมการแสดงดนตรีสดของผู้บริโภคทีอ่าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับศิลปินน่าสนใจ มี
การแสดงดนตรีบนเวทีที่ยอดเย่ียม มีราคาที่เหมาะสม สถานที่จัดงาน เดินทางได้สะดอก มีแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
ครบถ้วนและค้นหาได้ง่าย จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันการตัดสินใจในการใช้บริการต่างมีความต้องการข้อมูล
ที่ครบถ้วนในการตัดสินใจ และส าคัญต้องมีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรัตน์ จงเรือง
ทรัพย์ (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจั ยด้านกระบวนการ เช่น  
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แอพพลิเคชันมีโครงสร้างเมนูที่เป็นล าดับข้ันตอน มีฟังชันการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ดูสวยงาม ทันสมัย เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรชุมา นิลวงศ์ (2552) พบว่า การรับรู้กิจกรรมทางดนตรีเพ่ือการตลาดของการแข่งขัน
เพลงทรูอคาเดมี่แฟนเทเชียมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางดนตรีมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่า การตลาดเชิงดนตรีเป็นเครื่องมือหน่ึงของการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็น
หน่ึงในการประชาสัมพันธ์และเป็นการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนเกิด
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าได้ ดังน้ันธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรให้ความส าคัญกับการตลาดเชิงดนตรีในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์การตลาดในการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเจนเนเรชัน วาย ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ดังน้ันในการ
วิจัยครั้งต่อไปอาจท าการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงผลโดยภาพรวมของประเทศ และควร
ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเจเนอเรชัน อื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบกัน 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์. (2558). พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกฟังเพลงผา่นโมบาย

แอพพลเิคช่ันในกลุ่มวัยรุ่น. การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครัง้ที่ 6. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิรภัทร ทองบุญเรือง. (2559). การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อการรับชมการเผยแพร่งาน
แสดงดนตรีสดและบันทึกการแสดงสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์      
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ชื่นสกุล บุนนาค. (2559). การรับรู้สื่อโฆษณาท่ีมีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคยาพาราเซตามอลของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 56(1), 187 – 287. 

ปิยพร ชุ่มมงคล และคณะ. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชัน
วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. วารสารบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(3), 485 – 506. 

มนัสวี ศรีนนท์. (2561). ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด. วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 6(1), 364–373. 

วิษณุ เหลืองลออ และอัจฉราพรรณ ลฬีพันธ์. (2558). พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ Smart 
Phone ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35(4), 
147–164. 

ศญาภรณ์ บุญยารุณ. (2553). ความพึงพอใจในการตลาดเชิงกิจกรรมและความภักดีของผู้บริโภคต่อบัตรเครดิต   
เคทีซี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม. (2557). รายงานการส ารวจ
พฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

234 
 

สุรางคนา ณ นคร. (2552). การสื่อสารตราสินค้าในแนวทางการตลาดสมัยใหม.่ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 

อรชุมา นิลวงศ์. (2552). การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า. วิทยานิพนธ์          
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อัญชลี นาคสีสุก. (2554). การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านทางกิจกรรมการตลาดด้านดนตรี (Music 
Marketing) ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Black, K., (2006). Business Statistics for Contemporary Decision Making. 4th  edition. USA:  
 john Wiler & Son. 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

235 
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF USING INFORMATION TECHNOLOGY 
FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT OF KALASIN PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION 
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Anantaporn Puttassa and Sureerat Moungkhot  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิกในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 172 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ 16,000-20,000  บาท ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5-7 ปี ในส่วนของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุควรได้ตระหนักความส าคัญของปัจจัยดังกล่าว เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าท้ังในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ   
 เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ องค์กร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the factors influencing on the success of using information 
technology for knowledge management of Kalasin Provincial Administrative Organization.The 
sample in this research are 172 staffs of Kalasin Provincial Administrative Organization. The 
questionnaire is used as a tool to collect data. Statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, correlation and used multiple regression for hypothesis testing. The result of 
this study found that most of respondents are female age below 30 in Bachelor's degree. The 
average monthly income is mostly 16,000-20,000 baht. Work experience between 5-7 years. The 
factors that affect the success of using information technology for knowledge management of 
Kalasin Provincial Administrative Organization are high level in culture in organization, the support 
of management, motivation, and information technology structure. The management of Kalasin 
Provincial Administrative Organization should have realized the importance of such factors to 
build the importance knowledge of both the present and the future. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรในปัจจุบันสามารถช่วยกระบวนการท างาน เกิดความรวดเร็ว 
ลดการซ้ าซ้อนและข้อผิดพลาดของข้อมูล ช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มี
ส่วนช่วยให้องค์กรมีศักยภาพและความสามารถข้ึนในทุกๆ ด้าน สามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาประมวลให้เป็น
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหรือจะเกิดต่อไปอย่างถ่องแท้ แต่ละหน่วยงานจึง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถเอื้ออ านวย
ความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน และนอกจากน้ีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายอันเป็นทิศทางขององค์กร
ทุกระดับเป็นอย่างมาก (อดุลเดช ถาวรชาติ, 2558) ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานมากข้ึน องค์การต่างๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัว เพ่ือความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในอนาคต หลายหน่วยงานได้ปรับโครงสร้างของ
องค์การจากโครงสร้างแบบล าดับข้ันเข้าสู่โครงสร้างระบบเครือข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลด
ข้ันตอนการท างาน ช่วยให้การตัดสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน การประสานงาน การแข่งขันและรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เยาวราช พรประสิทธ์ิ, 2557) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้น าเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและเพ่ือบรรลุตามนโยบายรัฐบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุจึงเกิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล  ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน แต่เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในเขตเมืองและชนบท มี
ความแตกต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องรอรับ
การสนับสนุนตามนโยบายของผู้บริหาร รวมถึงยังขาดการปรับโครงสร้างการท างานเพ่ือรองรับการน าระบบ
สารสนเทศเพ่ือมาสร้างองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์การ เป็นผลให้การพัฒนาทางด้านสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้
ทิศทางขาดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน  ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรไม่สอดคล้องกัน ท าให้ยากต่อการเชื่อมประสาน
เพ่ือให้เกิดข้อมูลร่วมกันในอนาคต (อังคณา พิมมา, 2558)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การ การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้านน้ี มีผลกระทบอย่างมากกับการด าเนินงาน และความส าเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีของทั้งกิจการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และกิจการธุรกิจโดยทั่วไป โดยวัฒนธรรมองค์กรและ
บทบาทของผู้บริหารขององค์กร จะเป็นสิ่งก าหนดบทบาทและพฤติกรรมของความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมให้กับองค์กรได้ (สุรัตน์ ไชยชมภู, 2556) และการสร้างแรงจูงใจให้กับ
สมาชิกในองค์กร และการมีนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการท างานที่ดีย่ิงข้ึนขององค์กรโดยรวมอีกด้วย (ณัฐพล เทียมชัยบุญทวี และ 
ณัฐพล อัสสะรัตน์, 2554) ดังน้ันงานวิจัยในครั้งน้ีมีสมมุติฐานงานวิจัยว่าปัจจัยที่ได้กล่าวมาน้ันมีผลกระทบกับ
ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ  และด้าน
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยไว้ดังน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ สมาชิกในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ มีทั้งหมด 300 คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ, 2559) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จ านวน 172 คน โดยใช้วิธีการใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) แต่จากสมมติฐานการตอบกลับของ
แบบสอบถามท่ีว่ามีเพียง ร้อยละ 20 เท่าน้ันที่แบบสอบถามถูกส่งกลับมา ท าให้จ าเป็นต้องส่งแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 860 ชุด (Aaker, Kumar, and Day, 2001) ซึ่งมากกว่าจ านวนทั้งหมดของสมาขิกในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท าให้ต้องท าการส่งแบบสอบถามให้กับสมาชิกทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ และ
ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 172 ชุด  
 
 2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนมาจากกรอบแนวคิด แบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้าน
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ตอนที่ 3 ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  โดยข้อค าถามที่ใช้ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการเก็บรวบรวบข้อมูลในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้ด าเนินการตามข้ันตอน
และวิธีการ ดังน้ี 
  1)  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย พร้อมกับตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสาร เตรียมน าแจกแบบสอบถามให้แก่สมาชิกในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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  2) ขอหนังสือราชการจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยแนบไปพร้อมกับ
แบบสอบถามท่ีแจกไปยังกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
  3) การด าเนินแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 ฉบับ และได้รับการตอบรับจ านวน 
172 ฉบับ โดยการลงภาคสนามแจกแบบสอบถามของผู้วิจัย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ท าการตอบแบบสอบถามเน่ืองจากติด
ภารกิจอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 
  4) ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน 
จ านวน 172 ฉบับ 
  5) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ ซึ่งสมบูรณ์ทุก
ฉบับจึงใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
  1) ข้อมูลสภาพทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วน าผลวิเคราะห์ข้อมูลมาในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 
  2) น าข้อมูลแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ทั้ง 4 ปัจจัย เป็นแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มาท าการทดสอบสมมุติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงถดถอยพหุคุณ โดยสามารถแสดงเป็น
สมการเชิงถดถอยพหุคูณได้ดังต่อไปน้ี 
   สมการที่ 1: SUI = 1 + 1OC + 2OS + 3MO + 4IS + 1 
   นอกจากน้ีในการวิจัยในครั้งน้ีได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง 
(Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจะใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) ซึ่งพบว่าแบบสอบถาม มีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ระหว่าง 0.884 – 0.926 และท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงเชิงเน้ือหาโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญสองท่าน ในการตรวจสอบความเหมาะสมในข้อค าถามและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือน โดยการสกัดปัจจัย และได้ค่า factor 
loading อยู่ระหว่าง 7.99 – 9.21 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้ (Hair et al., 2010) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(61.6%) อายุต่ ากว่า 30 ปี (36.00%) ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี (27.70%) สถานภาพโสด (52.90%) มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 16,000 – 20,000 บาท (32.00%) และมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 8 ปี 
(37.20%) นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถูกแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

 OC OS MO IS SUI 
OC      1     
OS 0.398** 1    
MO 0.392** 0.588** 1   
IS 0.414** 0.622** 0.567** 1  
SUI 0.453** 0.572** 0.561** 0.559** 1 
N = 172 

  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

 จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่มีผลปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างด้านวัฒนธรรมองค์กร (r=0.398, p<0.01)  
ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี (r=0.392, p<0.01) ด้าน
แรงจูงใจกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี (r=0.414, p<0.01) ด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี (r=0.453, p<0.01) 
 สรุปแล้วพบว่า ในตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่า เข้าใกล้ 1 มากที่สุดคือ r= 0.453 ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี นอกจากน้ี ข้อมูลที่ได้
จากการแบบสอบถามถูกน ามาวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์เชิงถดถอยซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ
ค่าผิดปกติ การทดสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน การทดสอบการแจกแจงของค่าความคลาดเคลื่อน 
การทดสอบความเป็นเส้นตรง และการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ซึ่งได้ผลการทดสอบว่าเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์เชิงถดถอย ต่อไป ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณส าหรับการ
ทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปร OC 
(ด้านวัฒนธรรม

องค์กร) 

OS 
(ด้านการสนับสนุน
ของฝ่ายบริหาร) 

MO 
(ด้านแรงจูงใจ) 

IS 
(ด้านโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
SUI 

(ความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

0.141** 
(0.050) 

0.147** 
(0.049) 

0.166** 
(0.053) 

0.160* 
(0.061) 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
  
 จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบกว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร (β = 0.141, p < 0.05) ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร (β = 0.147, p < 0.05) ด้านแรงจูงใจ 
(β = 0.166, p < 0.05) และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.160, p < 0.1) มีความสัมพันธ์
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อย่างมีนัยส าคัญกับความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าน้ี 
 
อภิปรายผล 
             การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมในองค์การ ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้าน
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้บริหารในหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้และด้านอื่นๆ ในองค์กรส่งผลให้บุคลากรได้มีการพัฒนาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
จัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ในองค์กร พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การบริหารคือการที่ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุน 
เปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ มีการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การบริหารและฝ่ายบริหารสามารถสนับสนุนการ
ถ่ายทอด การมีส่วนร่วมในหน่วงงาน ซึ่งจะท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานประสบความส าเร็จมาก
ย่ิงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรเน้นให้ความส าคัญในการมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการความรู้และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมการท างานเพ่ือก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การ  
 3. ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ให้กับพนักงานใน
องค์การ  
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การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 

สภาพแวดล้อมของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งท าให้เจ้าของกิจการ หาวิธีและวิธีการจัดการ
ทางเทคนิคเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับการจัดการบัญชีและการบริหารต้นทุน การ
บริหารต้นทุนเป็นเครื่องมือที่ผู้ท าบัญชีสามารถใช้เพ่ือมีบทบาทในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การมีต้นทุนที่ต่ า
กว่าคู่แข่งขัน การจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี  

ผลการวิจัยเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการประกอบกับ
ประสบการณ์จากผู้เขียน โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญคือผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการจัดท าบัญชีและการบริหาร
ต้นทุนของกิจการโดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน การจัดให้มีกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่า การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีที่ประกอบไป
ด้วย 1) ความเข้าใจได้ 2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3) ความเชื่อถือได้และ 4) การเปรียบเทียบกันได้ การวิจัย
เพ่ิมเติมควรตรวจสอบผลกระทบของรูปแบบของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน โครงสร้างธุรกิจที่แตกต่างกันหรือการ
ก าหนดตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น นอกจากน้ีการวิจัยในอนาคตควรพยายาม
ใช้เครื่องมืออื่นในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือขยายมุมมองของการวิจัย นอกจากน้ีการวิจัยใน
อนาคตอาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น ใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
ค าส าคัญ 
 การบริหารต้นทุนสมัยใหม่  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี 
 

ABSTRACT 
 The business environment has changed over time, which allows business owners to 
find technical methods and management methods to create competitive advantages, focus on 
account management and cost management. Cost management is a tool that accountants can use 
to play a role in creating customer satisfaction. Having lower costs than competitors. Providing 
value analysis process continuous improvement. This research aimed to study modern cost 
management and the reliability of accounting information. 
 The results of this study are qualitative research the data from the academic literature 
review and experiences from the researcher. The main findings are that entrepreneurs pay more 
attention to accounting and management of business costs by creating satisfaction for customers. 
Having lower costs than competitors providing value analysis process continuous improvements 
that affect the reliability of accounting information that includes 1) Understanding 2) Relation to 
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decision making 3) Reliability and 4) Comparison. Further research should examine the impact of 
different business models. Different business structures or other related variables or analysis of 
relationships with other variables. In addition, future research should try to use other tools to 
collect data for comparative study in order to expand the perspective of research. In addition, 
future research may use other methods, such as using a questionnaire to collect quantitative 
data. 
 
Keywords 
  Modern Cost Management, Reliability of Accounting Information 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ผู้บริหารของกิจการต้องหา
แนวทางและวิธีการด้านเทคนิคการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงให้
ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ (Modern Cost Management Accounting) การบริหารต้นทุนสมัยใหม่
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารเลือกใช้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่
แข่งขัน การจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและส าหรับวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
บริหารจัดการ มีการแนะน าว่าการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการตัดสินใจ 
(Sprinkle, 2003) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการอธิบายผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจทีส่ามารถตรวจสอบได้โดยความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลด้านอื่นๆ 
ของกิจการ (Williams and Seman, 2002) การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่น าสู่ความส าเร็จของกิจการ (Chong and Eggleton, 2003)  

การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นแหล่งที่สะสมข้อมูลที่มีความหมายต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น รายรับ 
รายจ่าย ต้นทุนการผลิต จ านวนสินค้าท่ีจ าหน่าย สินค้าคงเหลือ การก าหนดราคาขาย เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้าน
ตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดก ารการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารต้นทุนสมัยใหม่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และตัดสินใจทาง
ธุรกิจได้มาก (Gerdin, 2005) การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานจะช่วยในแสดงฐานะทางการเงิน  
สถานการณ์การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน น าไปสู่ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี ท าให้สามารถ
ตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ได้ง่าย และเป็นเครื่องมือที่ช่วยประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี
ข้ึน และเป็นการสร้างระบบการตรวจสอบเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Seliem et al., 2003) 

การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีความส าคัญต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีและความส าเร็จขององค์กร (Alleyne 
and Weekes-Marshall, 2011) นอกจากน้ีการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ช่วยเพ่ิมระดับความสามารถขององค์กร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Sulaiman, Ahmad and Alwi, 2004) และก่อให้เกิดมูลค่าของความย่ังยืน
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจ (Chenhall and Morris, 1995) ดังน้ัน การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นประโยชน์ของการใช้
ระบบการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีที่สนับสนุนวิธีการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงาน (Valanciene and Gimzauskiene, 2007) การทบทวนวรรณกรรมของการบริหารต้นทุน
สมัยใหม่ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผลกระทบของการบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาผลกระทบของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่  

ธุรกิจอาหารนับวันย่ิงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ส าหรับอาหารประเภทบริการด่วนที่น่าจับตามอง คือ ธุรกิจ
ร้านอาหารจีนหรือร้านอาหารจีนแนวใหม่โดยหันมาเน้นการให้บริการที่ความรวดเร็ว อร่อย สะอาด อีกทั้งยังสามารถ 
ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันของ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

245 
 

ประเทศไทย มีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา และชายฝั่งทะเล ซึ่งมีผลท าใหวัตถุดิบที่น ามาใชในการผลิตอาหารมี ความ
แตกต่างกัน (แสงอรุณ และคณะ, 2544) ประชากรในจังหวัดประกอบด้วยชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาว
มุสลิม ในอดีตพระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอมซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมือง และเป็นผู้ที่สร้างจังหวัดตรังให้
มี ความเจริญรุ่งเรือง ท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน ด้วยเหตุน้ีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน ของ
ชาวตรังจึงมีส่วนเก่ียวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ค่อนข้างมาก  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้เปิดการคาเสรีท าใหเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งอาหารของต่างประเทศได้แพรหลายมาสู่สังคมไทยอยางรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการบริโภคของ
คนไทย และท าให้ธุรกิจการแปรรูปอาหารและต้องมีการปรับตัวเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน น าข้อมูลที่ได้ไป
วางแผนและด าเนินการส่งเสริมการบริโภค อาหารจีนท้องถ่ินในเชิงธุรกิจมากข้ึน การประกอบการและการบริหาร
จัดการธุรกิจมีการเจริญเติบโตพัฒนา และขยายตัวอย่างมากมายและต่อเน่ือง การแข่งขันรุนแรงและกลยุทธ์ที่
กิจการใช้ในการแข่งขันมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน บุคลากรขององค์กรมีหน้าที่
ความรับผิดชอบทางด้านบริหารจัดการองค์กรคือ ผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่มีหน้าท่ีในการวางแผน การควบคุม การ
บันทึกต้นทุน การสั่งการ การตัดสินใจที่มีความส าคัญอย่างย่ิงที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ช่วยสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ (Libby and waterhouse, 1996) รูปแบบของกิจการมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองได้แก่ จากกิจการเจ้าของบุคคลคนเดียวเปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด กองทุน และองค์กรมหาชน กิจการต้องมีการต้ังเป้าหมายของการด าเนินงาน (Goals or 
Objectives) และการบริหารจัดการงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ประกอบด้วย
ข้อมูลทางการบัญชี (Accounting) การเงิน (Finance) การผลิต (Production) การตลาด (Marketing) บุคคล 
(Personnel) และข้อมูลอื่น ปริมาณข้อมูล ท่ีกิจการใช้ข้ึนอยู่กับขนาดของกิจการและความรู้ความสามารถและความ
เข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรภายในกิจการ 

นอกจากแนวคิดการพัฒนาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ท าให้ผู้บริหารต้องติดตามข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่มีเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้ท าวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง ที่ท าให้ผู้บริหารต้องติดตามข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่มีเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง 
2. เพ่ือศึกษาความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง 

 

การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ 
1. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  
2. การมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน  
3. การจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า  
4. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการบัญชี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยก าหนดข้ันตอน

ด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  
 

1. ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  
 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) คือนักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจอาหารจีน

ท้องถ่ินเมืองตรัง กลุ่มประชากรคือนักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง และกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเป็นการเจาะลึกผู้ท าธุรกิจอาหารจีน
ท้องถ่ินเมืองตรัง ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured 
or Guided Interview) โดยท าการสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปน้ี  

  2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง 
  2.1.2 รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ความรู้ทางการบัญชี แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน การบริหาร

ต้นทุนสมัยใหม่ ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี การพัฒนาสินค้า และการตลาดของสินค้าอาหารจีนท้องถ่ิน
เมืองตรัง 

 

  2.2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ล าดับข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
   2.2.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ความหมาย และขอบข่าย
ของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือก าหนดประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
   2.2.2 น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยครอบคลุมเน้ือหาตามประเด็นที่
ใช้ในการสัมภาษณ์  
   2.2.3 ตรวจสอบเน้ือหาและลักษณะข้อค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย 
   2.2.4 ท าการแก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
โครงการวิจัย เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 

  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี  

  2.3.1 การวิจัยเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการวิจัยน้ีเป็นเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารต้นทุนสมัยใหม่และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ิน เมืองตรัง 

  2.3.2 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการคัดเลือกและเตรียมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยคัดเลือกตาม
คุณสมบัติหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้างต้น เพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง แล้วจึงท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เพ่ือสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ โดยท าการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เพ่ือด าเนินการ
สัมภาษณ์ 

 

3. ขั้นตอนการสัมภาษณ์   
      3.1. การเตรียมการสัมภาษณ์  
            การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจีนเมืองตรัง  
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            การวางแผนการสัมภาษณ์ โดยการการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ก าหนดเวลาในการ
สัมภาษณ์ นัดหมายเวลากับกลุ่มตัวอย่าง 

            เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  3.2 การเริ่มสัมภาษณ์ 

            แนะน าตนเอง 
            สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง 
            บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์ 
            บันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ 
      3.3 การสัมภาษณ์ 
            ใช้แนวค าถาม (Interview Guide) ที่เตรียมมา (แนวค าถามใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

คือรายการหัวข้อและค าถามท่ีนักวิจัยสร้างข้ึนและจัดล าดับไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์) 
            ฟังอย่างต้ังใจ ใส่ใจ และป้อนค าถามเหมาะสมกับเวลา เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างถาม (Two ways) 
      3.4 การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 

               รีบท าการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิน้ 
  
 4. การตรวจสอบข้อมูล  
 การตรวจสอบข้อมูลในที่น้ีจะใช้รูปแบบ ดังน้ี  
  4.1 การตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร จะใช้การวิพากษ์ภายนอก เพ่ือยืนยันว่าเป็นเอกสารจริง
หรือไม่ รวมทั้งใช้การวิพากษ์ภายในเพ่ือตรวจสอบข้อมูลในเอกสารมีความน่าเชื่อถือหรือไม่  
  4.2 การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) เป็น
การพิสูจน์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านบุคคล และด้านสถานที่ 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะหเ์ชิงเน้ือหา (Content Analysis) ด้วยการ
จัดระเบียบข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลจากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดตรังเพ่ือเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและการสังเกต 
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการคัดเลือกประเภทของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรังที่ พบว่า
สามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ 4 ประเภท ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว (Proprietorship) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(Limited Partnership) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) บริษัทจ ากัด (Company Limited)  

2. ผลจากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดตรังเพ่ือเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและการสังเกต 
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ินเมืองตรัง  
พบว่า ผู้ประกอบการจะท าการศึกษาและเก็บข้อมูลทางการบัญชีที่ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า รายได้อื่น 
ต้นทุนของการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านรสชาติ ด้าน
คุณภาพสินค้าและบริการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการด าเนินงานและการบริหาร
องค์กร 

 ในองค์กรทางด้านธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เน่ืองจากการสร้างความพึงพอใจท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อและท าการซื้อซ้ า รวมถึงการมีความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ซึ่ งส่งผลถึงผลก าไรระยะยาวที่ ดี 
ผู้ประกอบการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับจากสินค้าและบริการ ลูกค้ายอมรับในราคาของสินค้า และ
ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่าง การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
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แตกต่าง หรือ การเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพ กิจการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการโดยมีต้นทุนต่ ากว่าคู่แข่งขันย่อม
อยู่ในสภาพที่ได้เปรียบ เน่ืองจากในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง กิจการจะเพ่ิมก าไรโดยใช้นโยบายการข้ึนราคาสินค้า
น้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  ดังน้ันก าไรของกิจการจะมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถในการลดและควบคุม
ต้นทุนของกิจการ แต่ทั้งน้ีการที่มีต้นทุนต่ ามิใช่หมายถึงการลดลงซึ่งคุณภาพของสินค้าหรือบริการน้ันๆ   

 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ิน เมืองตรัง ใช้ข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มผู้บริโภคถึงความพึง
พอใจ รสชาติ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสูตรการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวได้
มีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การค านวณต้นทุนของการผลิตสินค้าแต่ละอย่างโดยละเอียดตามวิธีของตัวเองและสืบ
ทอดวิธีการจากรุ่นสู่รุ่น คิดผลการด าเนินงานตามความเข้าใจของผู้ประกอบการ 

 
อภิปรายผล 

การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการบรรลุความส าเร็จของกิจการในระยะยาว จะก าหนดให้ความพึง
พอใจของลูกค้ามีความส าคัญเป็นอันดับแรกเกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงตรง
กับความต้องการ (Rodríguez-Lázaro, 2013) และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้เป็นเจ้าของด้วย  
จากเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้เป็นเจ้าของกิจการจ าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีซึ่งเป็นข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้สูงช่วยในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
หรือการก าหนดเป้าหมายของกิจการเพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารต้นทุนสมัยใหม่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ท าให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
ในการสร้างคุณค่าสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารต้นทุนสมัยใหม่เพียงแต่เป็นศาสตร์ในการคิด
ต้นทุนอย่างเดียว ต้องเป็นการบริหารในภาพรวมทั้งหมดเช่น การบริหารด้านการผลิต ด้านการจัดซื้อ ด้านลูกค้า 
ด้านการบริหารงานบุคคลของกิจการ ซึ่งการบริหารต้นทุน หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในการ
สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบความมีประสิทธิผลของต้นทุน เพ่ือน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(ดวงมณี โกมารทัต, 2552) 

ผู้ประกอบการธุรกิจเจ้าของคนเดียวได้ให้ความส าคัญกับการบัญชีไม่ได้ท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป แต่ได้ท าการจดข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย เพ่ือน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ  ซึ่งข้อมูลทางบัญชีที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควรต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีตามแม่บทการบัญชี
คุณลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วย 1) ความเข้าใจได้ 2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3) 
ความเชื่อถือได้และ 4) การเปรียบเทียบกันได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2552) ส่งผลให้ผู้บริหารของธุรกิจอาหารจีนท้องถ่ิน 
เมืองตรัง สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จ ในขณะเดียวกันการ
ก าหนดรูปแบบการขายสินค้า และการด าเนินงานสร้างกรอบการท างานส าหรับธุรกิจเพ่ือตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถึง
สาเหตุของค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจการจัดการที่มุ่งเน้นการท าก าไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Marc J., Michael and  Kristi, 2008) ที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การด าเนินงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายและก าไรจากการขายสินค้าและบริการ (Marc J., Michael and  Kristi, 2008)  

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเพ่ิมเติมควรตรวจสอบผลกระทบของรูปแบบของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน โครงสร้างธุรกิจที่
แตกต่างกันหรือการก าหนดตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น นอกจากน้ีการวิจัยใน
อนาคตควรพยายามใช้เครื่องมืออื่นในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือขยายมุมมองของการวิจัย 
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การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุน 
FAIR VALUE AND AUDIT QUALITY FOR INVESTMENT OPPORTUNITIES      

ปิยนุช  ปรากฏดี1 และ กิติยา  ปรากฏดี1  
Piyanuch Pragoddee and Kitiya Pragoddee 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ทางการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแนวคิดของมูลค่ายุติธรรม(Fair Value) 
เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) กับผู้ใช้งบการเงินมากกว่าแนวคิดราคาทุนเดิม (Historical Cost) 
และเป็นแนวทางที่ดีที่สุด รวมถึงการได้รับการสอบบัญชีที่มีคุณภาพแล้วถือเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมกับเหตุการณ์
ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบและรายงานข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ ซึ่งงานวิจัยน้ีมุ่ง
ศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (ฉบับที ่40 เดิม) เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีก าหนดให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันสิ้นงวด เท่าน้ัน โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน ในปี 2554 การศึกษาครั้งน้ีใช้ Multiple Regression Model analysis เพ่ือ
อธิบายผลการวิจัยและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลกระทบมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อ
ขายที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
ราคาตลาดของสินทรัพย์ (Market-to-book asset : FIRMASS) ราคาตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้น (Market-to-
book-equity : MKTBKEQ) และอัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (Gross property, plant and equipment 
ratio : PPEGT)  

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าเพ่ิมโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณา
จากราคาตลาดของสินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าเพ่ิมโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาจากราคา
ตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้น และ 2) มูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 

 
ค าส าคัญ 
 มูลค่ายุติธรรม คุณภาพการสอบบัญชี  โอกาสทางการลงทุน 
  

ABSTRACT 
 This research aimed to study the effect of fair value on audit quality for investment 
opportunities of Thai listed stock exchange of Thailand. for an empirical stock exchange of 
Thailand. The concept of fair value related to relevance for stakeholder more than historical cost 
concept. Audit quality is faithful representation about business event. This research focus on 
trading security and available for sales securities of accounting standard No. 105 (Accounting for 
investment about equity instruments and debt instruments). Accounting stand set to measure 
the value with fair value at the end of the period. The samples were collected from stock 
exchange of Thailand. The research was carries out using Multiple Regression Model analysis for 
explain the results and test the hypotheses about air value and audit quality for investment 
opportunities. This research consider for three indicators consist of Market-to-book asset 
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(FIRMASS), Market-to-book-equity (MKTBKEQ) and gross property, plant and equipment ratio 
(PPEGT). 
 The results of this research find that fair value of trading security increase investment 
opportunities which consider with Market-to-book asset (FIRMASS) and market-to-book-equity 
(MKTBKEQ). Fair value of available for sales securities affects.   
 
Keywords 
 Fair Value, Audit Quality, Investment Opportunities 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในอดีตนักวิชาการได้มีการอภิปรายประเด็นทางการบัญชีเก่ียวกับการรักษาระดับทุนทางการเงินโดยการ
รับรู้สินทรัพย์ด้วยราคาทุนเข้าไปในบัญชีส่วนของเจ้าของ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาตลาดทุนและน าไปสู่
การวิจัยทางการบัญชีที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดมูลค่ายุติธรรม (Xu hong, 2008) และในปี 2001 กรณีอื้อฉาว
ของ Enron  ได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมในการายงานทางการเงินที่ผิดโดยบิดเบือนข้อมูลจากไปข้อเท็จจริง
ในรายงานทางการเงิน  ซึ่งกระท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทที่ต้องการรับรู้ก าไรแต่ไม่รับรู้ขาดทุนของมูลค่ายุติธรรม  
ตลอดจนโน้มน้าวให้บริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการประมาณการทางการบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม 
(Gwilliam and Jackson, 2008) ท าให้บริษัทเสียหายจนถึงข้ันล้มละลาย ซึ่งนักบัญชีของ Enron ใช้วิธีการ
ประมาณการมูลค่าจากภายในสูงไป โดยการแสดงรายการเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานมากกว่ากิจกรรมจัดหา
เงิน เพ่ือปกปิดมูลค่ายุติธรรมและผลขาดทุน Benston (2006)   

เหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในปี 2008 ท าให้เกิดผลกระทบทางการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน (Jia Ping & Chen 
Guanting, 2010) และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าการวัดมูลค่านอกงบดุล off-balance-sheet (Xu Hong, 
2008) ซึ่งการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจประสบปัญหาบางอย่างในการปฏิบัติงานจริง เช่น วิธีการวัด เป็นต้น ( Lu 
Yongjun & Yang Xiaojun, 2000; Xie Shifen, 2006) ในประเด็นดังกล่าวอาจท าให้มูลค่ายุติธรรมกลายเป็น  
"มูลค่าที่ไม่ยุติธรรม" เพราะความซับซ้อนในการวัดมูลค่ายุติธรรมอาจเป็นแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรของฝ่ายบริหาร  
เช่น ต้นทุนสัญญา การเมือง ภาษีอากร การปรับโครงสร้างองค์กร IPO ฯลฯ ความซับซ้อนและความยากล าบากของ
การวัดได้สร้างมูลค่าเพ่ิมของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและเพ่ิมความเสี่ยงในการสอบบัญชี รวมทั้งความเสี่ยงใน
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินและความเสี่ยงในการตรวจพบ ดังน้ันวิธีการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
ยังคงเป็นค าถามท่ีน่าสงสัยว่าสามารถน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้หรือไม่และมีปัญหาบางอย่างที่ควรน ามา
พิจารณาโดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพการสอบบัญชีในความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบการ
ประมาณการเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรม (Xie Shifen, 2006)   

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับการสอบบัญชีที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อโอกาสในการลงทุนที่สูงข้ึน ซึ่งบริษัท
ที่มีโอกาสในการลงทุนสูงจะมีความเสี่ยงจากการควบคุมและความเสี่ยงจากการตรวจสอบบัญชีที่สูงด้วย ถ้าบริษัทที่
มีโอกาสในการลงทุนสูงจะมีความเสี่ยงจากการสอบบัญชีสูง มีแนวโน้มที่จะได้รับการการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงและ
ก็จะมีแนวโน้มที่จะจ้าง Big 4 ในการสอบบัญชีสูงกว่าบริษัทที่โอกาสในการลงทุนต่ า ดังน้ันบริษัทที่มีโอกาสในการ
ลงทุนสูงมีโอกาสในการตัดสินใจโดยเกณฑ์คงค้างเพ่ิมข้ึน การจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
งบการเงินของบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนสูง โดยการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงอาจจะหมายถึง การสอบบัญชีส าหรับ
บริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนสูงจะได้หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพซึ่งผู้สอบบัญชีมักจะปกป้อง
ชื่อเสียง ความเป็นอิสระของตนเองสูงและระดับการใช้ดุลยพินิจในรายการคงค้างต่ า บริษัทจะมีโอกาสในการลงทุน
สูงเมื่อผู้สอบบัญชีมีคุณภาพสูงและจะลดความน่าเชื่อถือของงบการเงินลงเมื่อมีการจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพต่ า ซึ่ง
เหตุการณ์น้ีกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (Lai Wah, 2009)   
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ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เรื่อง การ
ตรวจสอบประมาณการทางการบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนแม่บทการบัญชี IASB ได้มีการปรับงบการเงินให้มีความสอดคล้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม โดย
การก าหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินให้มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) และเป็นตัวแทนอัน
เท่ียงธรรม (Representational Faithfulness) ซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพของการบัญชีตามแม่บทการบัญชีอาจกล่าว
ได้ว่าการบัญชีเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรมน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งเป็นการค านวณจาก
พ้ืนฐานของตลาดที่ใช้ประโยชน์สูงสุด   ซึ่งแนวคิดของมูลค่ายุติธรรมจะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียใน
ตลาดที่จะใช้สินทรัพย์ในทางที่จะให้ประโยชน์สูงสุด และแนวทางส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้  และเน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีบังคับให้มีการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ได้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ซึ่ง
องค์ประกอบของงบการเงินต้องมีเพียงราคาเดียว ท้ังน้ียังไม่มีวิธีทางการบัญชีใดที่จะไม่มีข้อเสีย และถึงแม้จะมีความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติ แม้การวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะน้ี เพราะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมากที่สุด รวมทั้งการได้รับการสอบบัญชีที่มีคุณภาพแล้วน้ัน ถือเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมกับเหตุการณ์
ทางธุรกิจที่เกิดจริงหรือไม่ Caramanis and Lennox (2008) ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบและ
รายงานข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญที่เกิดข้ึน  ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อถือได้ ชื่อเสียง ความส าเร็จในวิชาชีพบัญชี และ
ส่งผลต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุน   

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและ
หลักทรัพย์เผื่อขาย ที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีค าถามงานวิจัยว่า มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการสอบบัญชีอย่างไรและคุณภาพการสอบบัญชีส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมโอกาสทางการลงทุนอย่างไร 
และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมโอกาสทางการลงทุน
อย่างไร 

 
กรอบแนวความคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานในการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
การศึกษาได้ดังน้ี 
 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายที่ส่งผล

ต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.sec.or.th) ณ วันที่ 8 กันยายน 2555 จ านวน 399 บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปรากฏในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งแหล่งข้อมูลได้มาจากการทบทวน

เอกสาร รายงานประจ าปี งบการเงินของบริษัท รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยส่วนใหญ่
มาจากฐานข้อมูล (www.sec.or.th) ณ วันที่ 8 กันยายน 2554 โดยท าการเก็บข้อมูลจากรายงานทางการเงิน  
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ช่วงปี 2554 สาเหตุที่เลือกเก็บข้อมูลในช่วงปี 2554 เน่ืองจากเป็นช่วงที่
กิจการส่วนใหญ่นิยม น าการวัดค่ามูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการปฏิบัติทางการบัญชีอย่างแพร่หลาย 

 

 3. ขอบเขตของงานวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจาก

งบการเงินประจ าปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 399 บริษัท มี 24 กลุ่มอุตสาหกรรม มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่มูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 3 แสดงกลุ่มตัวอย่าง 

ยกเว้น                                                                   

หมวดอุตสาหกรรม จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

กระดา และวัสดุการพิมพ์ 3 1    

การท่องเท่ียวและสันทนาการ 13 3 

การแพทย์ 13 3 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 16 4 

ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 8 2 

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณ  ์ 6 2 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 12 3 

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 17 4 

เทคโนโลยีสารสนเท และการสื่อสาร 17 4 

ธุรกิจการเก ตร 16 4 

ธุรกิจขนาดกลาง 17 4 

บรรจุภัณ ์ 13 3 

บริการเฉพาะกิจ 3 1 

ป โตรเคมีและเคมีภัณ ์ 10 3 

พลังงานและสาธารณูปโภค 24 6 

พั นาอสังหาริมทรัพย์ 59 15 

พาณิชย์ 13 3 

แ ชั่น 24 6 

ยานยนต์ 18 5 

วัสดุก่อสร้าง 31 8 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 24 6 

หน่วยลงทุน 17 4 

เหมืองแร่ 2 1 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 23 6 

รวมท้ังสิ้น 399 100 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

255 
 

ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรในงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาในครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Multiple Regression Analysis ซึ่งมีสมการในการ

ทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงสมการที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในสมการ Regression ได้น าเสนอในตารางที่ 2 เกี่ยวกับลักษณะ

ของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยบริษัทมีลักษณะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 399 บริษัทแยก
ออกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ 24 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 1.40 ล้านบาท และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.786 ล้านบาท เงินสดสูงสุด 64,394.86 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.229 ล้านบาท อีกทั้งมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) สูงสุดเท่ากับ 370.81 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.939 
ล้านบาท (ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนา 

 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่1 แสดงสมการที่ใช้ในการทดสอบสมมติ าน 

สมการที1่ 

 

 

𝐴𝑄 = 𝛽01 + 𝛽1 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽2 𝐹𝑉𝐴𝑆   + 𝛽3(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽4(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀1 

สมการที2่  

 𝐼𝑂𝐹𝐼𝑅𝑀𝐴𝑆𝑆 = 𝛽02 + 𝛽5 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽6 𝐹𝑉𝐴𝑆 + 𝛽7 𝐴𝑄 + 𝛽8(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽9(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀2 

สมการที3่  

  

𝐼𝑂𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾𝐸𝑄 = 𝛽03 + 𝛽10 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽11 𝐹𝑉𝐴𝑆 + 𝛽12 𝐴𝑄 + 𝛽13 (𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽14(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀3 

สมการที4่  

  

𝐼𝑂𝑃𝑃𝐸𝐺𝑇 = 𝛽04 + 𝛽15 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽16 𝐹𝑉𝐴𝑆 + 𝛽17 𝐴𝑄 + 𝛽18(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽19(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀4 

สมการที5่  

  

𝐼𝑂𝐹𝐼𝑅𝑀𝐴𝑆𝑆 = 𝛽05 + 𝛽20 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽21 𝐹𝑉𝐴𝑆    + 𝛽22(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽23(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀5 

สมการที6่  

  

𝐼𝑂𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾𝐸𝑄 = 𝛽06 + 𝛽24 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽25 𝐹𝑉𝐴𝑆    + 𝛽26(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽27(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀6 

สมการที7่  

  

𝐼𝑂𝑃𝑃𝐸𝐺𝑇 = 𝛽07 + 𝛽28 𝐹𝑉𝑇𝐷 + 𝛽29 𝐹𝑉𝐴𝑆    + 𝛽30(𝐵𝑖𝑔4) + 𝛽31(𝑅𝑂𝐴) + 𝜀7 
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 2. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในตารางที่ 4 เกี่ยวกับตัวแปรมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 

ประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้า และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตัวแปรคุณภาพการ
สอบบัญชี (Audit Quality) และตัวแปรโอกาสทางการลงทุน (Investment Opportunities) ที่มีตัวชี้วัด 3 ตัว 
ประกอบด้วยราคาตลาดของสินทรัพย์ (Market-to-book asset : FIRMASS) ราคาตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Market-to-book-equity : MKTBKEQ) และอัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (gross property, plant 
and equipment ratio : PPEGT) ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) เพ่ือตรวจสอบตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการศึกษาน้ีมีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.8 
(Berry and Feldman, 1985) แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยกเว้นตัวแปร FVTD กับ 
FAAS ที่มีความสัมพันธ์กันเท่ากับ 0.99 ในระดับนัยส าคัญ 0.05 และ ROA กับ  INOPPFIRMASS ที่มีความสัมพันธ์กัน
เท่ากบั  0.976 ในระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งท าให้ทราบว่า ตัวแปรอิสระสี่ตัวแปรน้ีมีความสัมพันธ์กันสูง แต่ค่า VIF 
ของตัวแปร FVTD เท่ากับ 1.017 FAAS เท่ากับ 1.013 และ ตัวแปร ROA เท่ากับ 1.007 ซึ่งต่ ากว่า 10 (Neter, 
Wasserman and Kutner, 1985; Hair and others, 2006) แสดงว่างานวิจัยน้ีไม่มีปัญหาตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

258 
 

ตารางที่ 6 แสดงผล Multiple Regression 
 

 
 

 จากตารางที่ 6 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ด้วย Multiple Regression Analysis จากการทดสอบ
ครั้งน้ีพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน H1a แสดงว่ามูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การสอบบัญชี แต่ยอมรับสมมติฐาน H2a แสดงว่ามูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
การสอบบัญชี ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งพิจารณาจาก Model 1 ซึ่งค่า R 2 เท่ากับ0.75 และค่า Adjusted R2  
เท่ากับ 0.65 สรุปได้ว่า หลักทรัพย์เพ่ือค้าท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นไม่ส่งผลต่อคุณภาพการ
สอบบัญชี แต่หลักทรัพย์เผื่อขายที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมจะเพ่ิมคุณภาพการสอบบัญชีมากข้ึน สอดคล้องกับการที่
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 540 เรื่อง การตรวจสอบประมาณการ
ทางการบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เก่ียวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้ถือปฏิบัติ
กับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 น้ัน สนับสนุนให้ตรวจสอบ
บัญชีที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะเพ่ิมคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งสามารถอธิบายได้เท่ากับร้อยละ 65 
ของความผันแปรที่อธิบายได้โดย Model 1  อีกท้ังยังพบว่ายอมรับสมมติฐานที่ H1c  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
เพ่ือค้าที่ส่งกระทบผ่านคุณภาพการสอบบัญชีจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาราคา
ตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยพิจารณาจาก Model 3 ซึ่งค่า R 2 เท่ากับ 0.103 และ 
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Adjusted R2 เท่ากับ 0.092 สรุปได้ว่า หลักทรัพย์เพ่ือค้าที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ส่งผลกระทบผ่านคุณภาพการ
สอบบัญชีจะส่งผลให้เพ่ิมโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้เท่ากับ
ร้อยละ 10 ของความผันแปรที่อธิบายได้โดย Model 3 ท้ังน้ียังพบว่าสมมติฐานที่ H1c น้ันได้มีการทดสอบผลกระทบ
โดยตรงระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาราคาตลาดของส่วนผู้ถือ
หุ้น ผลการทดสอบพบว่า มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงกับโอกาสทางการลงทุน
เมื่อพิจารณาราคาตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยพิจารณาจาก Model 6 ซึ่งค่า R 2 เท่ากับ 
0.100 และ Adjusted R2 เท่ากับ 0.091 สรุปได้ว่า โอกาสทางการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
จะเพ่ิมข้ึนเมื่อนักลงทุนพิจารณาราคาตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น  

 นอกจากน้ีสมมติฐานอื่นๆ ได้แก่ H1b H1d H2b H2d H3a H3b H3c พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
แสดงว่า สมมติฐาน H1b มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุน เมื่อพิจารณา
ราคาตลาดของสินทรัพย์ สมมติฐาน H1d มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการ
ลงทุนเมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สมมติฐาน H2b มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาราคาตลาดของสินทรัพย์ สมมติฐาน H2d มูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขายไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ 
สมมติฐาน H3a คุณภาพการสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาราคาตลาดของสินทรัพย์ 
สมมติฐาน H3b คุณภาพการสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาราคาตลาดของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และสมมติฐาน H3c คุณภาพการสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

ในการศึกษาครั้งน้ี สรุปได้ว่า หลักทรัพย์เพ่ือค้าที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ส่งผลกระทบผ่านคุณภาพการ
สอบบัญชีจะส่งผลให้เพ่ิมโอกาสทางการลงทุนเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดของส่วนผู้ถือหุ้นและในการลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย นักลงทุนจะน าปัจจัยคุณภาพการสอบบัญชีมาร่วมพิจารณาด้วย เน่ืองจากเป็นการลงทุนระยะยาว 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการศึกษา 
 

 
 
อภิปรายผล 

เน่ืองจากงานวิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย และสภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี 
รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงต้องการทดสอบผลกระทบ
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายที่ส่งผลต่อโอกาสทางการลงทุน โดยนักลงทุนที่
สนใจลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าจะให้ความส าคัญกับการพิจารณาปัจจัยราคาตลาดของส่วนผู้ถือหุ้นมากที่สุดจาก
ปัจจัยตัวชี้วัดทั้งสาม ประกอบด้วยราคาตลาดของสินทรัพย์ (Market-to-book asset : FIRMASS) ราคาตลาดของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Market-to-book-equity : MKTBKEQ) และอัตราส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (gross 
property, plant and equipment ratio : PPEGT) และนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งเป็นการ
ลงทุนระยะยาวจะให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชีและโอกาสทางการลงทุน  
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จากงานวิจัยพบว่า มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี และ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการลงทุน ซึ่งมีสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ว่าการวัด
มูลค่ายุติธรรมยังมีหลายปัจจัยที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน เช่น วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมในการปฏิบัติงานจริงยังประสบ
ปัญหาบางประการ ยังไม่มีความชัดเจนในการให้นิยามศัพท์เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Lu Yongjun & Yang Xiaojun (2000), Xie Shifen (2006) ที่พบว่า การวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจประสบ
ปัญหาบางอย่างในการปฏิบัติงานจริง เช่น วิธีการวัด เป็นต้น ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีควรให้ความส าคัญและให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540  การ
ตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ที่จะน ามาใช้โดยให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประจ าปี 2554 เพียงปี
เดียว เพ่ือรองรับกับการประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึง
ประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงมีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนตัวอย่างที่มีจ านวน
น้อย  และเน้นการวิเคราะห์ตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรเท่าน้ัน คือ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้า และหลักทรัพย์
เผื่อขาย เน่ืองจากเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการลงทุน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้า
บ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ3) เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของผ้าย้อม
ครามและผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีการด าเนินงานวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเจ้าของร้านแตนผ้าไทย ตลาดผ้าบ้านนาข่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 
4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 
3 ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าย้อมคราม และผ้าหมี่ขิด
และ ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนของผ้าย้อมครามและหมี่ขิดใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า  

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านแตนผ้าไทย เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามและหมี่ขิด ตลาดผ้า
บ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศหญิง มีอายุ 49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท าอาชีพเกษตรกรและผลิตผ้าไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการทอผ้ามามากกว่า 10 ปี ได้รับรางวัลปลาทองเป็นการ
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของร้านแตนผ้าไทย มีคุณภาพ ลายของผ้ามีความโดดเด่น ทันสมัย ปัจจุบันร้านแตนผ้าไทยได้
ขายผลิตภัณฑ์ผ้า ในตลาดผ้าบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

2) จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเกี่ยวกับการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก เท่ากับ 48,060 บาท โดยผ้าย้อมครามมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 981.45 บาท 
ผ้าหมี่ขิดมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 1,048.68 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อเดือนของสินค้าทั้ง
สองชนิดเท่ากับ 9,120 บาท และ 5,980 บาทตามล าดับ อัตราก าไรข้ันต้นของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด เท่ากับ
10.78% และ 52.33% อัตราก าไรสุทธิของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิดเท่ากับ (7.64 )% และ43.27% ตามล าดับ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 98,199.63 บาท ระยะเวลาคืนทุนของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
คือ 3 ปี 8 เดือน  
 

ค าส าคัญ 
 ต้นทุน ผลตอบแทน ผ้าย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด  
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study the processes of production indigo dried 

fabric silk and Mee Khit, Ban Na Kha Market 2) to study cost and return of production indigo dried 
fabric silk and Mee Khit, Ban Na Kha Market and 3) to analyze cost and return of production 
indigo dried fabric silk and Mee Khit, Ban Na Kha Market. Sampling Method was used by 
propulsive method. Collecting data used interview by using semi-structure interview form, 
separated into 4 parts: general information of informant, production of all products, cost and 
return and problems of production of production  

The research findings found that  
1) Owner of Tan Pha Thai Shop is a member of indigo dried fabric silk and Mee Khit 

group, female, 49 years old, bachelor degree. In addition, she has experience in cloth weaving 
more than 10 years and also received the Goldfish Award to guarantee that the products of the 
Thai cloth shop are of the highest quality with the modern pattern of fabric.  

2) Information about production costs and expenses and various expenses related to 
the production of indigo dyed fabrics and Mee silk divided into 3 parts: initial investment costs, 
production cost and selling and administrative expenses. For the first part, initial investment cost 
is 48,060 baht, product cost per unit for indigo dyed fabrics and Mee silk were 981.45 baht and 
1048.68 baht respectively. Selling and administrative cost for indigo dyed fabrics and Mee silk 
were 9,120 baht and 5,980 baht respectively. Gross margin ratios were 10.78% and 52.33%. Net 
profit ratio were (7.64) % and 43.27% respectively. Net present value for all products was 
98,199.63 and payback period was 3 years 8 months. 
 
Keywords 
 Costs, Return, Indigo Dryed Fabric Silk, Mee Silk  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในการด าเนินธุรกิจทั่วไป ประเด็นปัญหาการตัดสินใจหน่ึงที่ส าคัญของผู้ประกอบการคือการต้ังราคา
สินค้า สินค้าควรต้ังราคาเท่าใด จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยทั่วไปการก าหนดราคาสินค้ามีปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังราคา
สินค้าได้หลากหลาย เช่น ต้ังราคาตามท้องตลาดหรือคู่แข่ง หรือค านึงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
การต้ังราคาสินค้ามาจากต้นทุนที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ได้แก่ ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดราคาสินค้า ประกอบไปด้วยหลายส่วนซึ่งจะส่งผลต่อการ
ค านวณรายได้จากการขายสินค้าของกิจการ และส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ดังน้ัน จะต้ังราคา
สินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาและท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด นอกจากน้ี สามารถน าข้อมูลต้นทุนการผลิต
ที่เกิดข้ึนตามข้ันตอนการผลิต ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนของผู้ผลิต พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด และพัฒนารูปแบบของสินค้าให้
เป็นสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์และลวดลายเฉพาะตัวที่ท าสืบต่อกันมาให้ด ารงสืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ร้านแตนผ้าไทย ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 

2. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ร้านแตนผ้าไทย ตลาดผ้า
บ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ร้านแตนผ้าไทย ตลาดผ้า
บ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้า
บ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ
วิจัยดังน้ี    
 1. การก าหนดแหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและ
ผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม
และผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร
งานวิจัยรายงานวิทยานิพนธ์ และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
 

ผ้าฝ้ายย้อมคราม 

-  กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม  
-  ต้นทุนการผลิต  
-  ผลตอบแทน 

ผ้าหมี่ขิด 

-  กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม  
-  ต้นทุนการผลิต  
-  ผลตอบแทน 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
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 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ประกอบการร้านแตนผ้าไทย ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
 3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัย
ท าการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ผลตอบแทน และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และ ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผ้าย้อมคราม
และผ้าหมี่ขิด 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการร้านแตนผ้าไทย ซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ประสบความส าเร็จใน
การจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทน การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดข้ึน  
  4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบกับการศึกษา ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความวิชาการ การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 
 5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ข้อมูล
ต้นทุนและผลตอบแทนของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น ต้นทุนการผลิต รายได้
จากการขายสินค้า ปริมาณการผลิต/จ าหน่าย เป็นต้น โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หลังจากน้ันจะน าข้อมูล
เหล่าน้ีมาท าการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และค านวณหาผลตอบแทนจากการผลิตผ้าย้อมครามและ
ผ้าหมี่ขิด ประกอบด้วย อัตราก าไรข้ันต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
ระยะเวลาคืนทุน (PB)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 2) 
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
ของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด และ 4) ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ดังน้ี  
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
   ผู้ประกอบการร้านแตนผ้าไทย เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจ และเป็นผู้ทอผ้าซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มทอ
ผ้าย้อมครามและหมี่ขิด เพศหญิง มีอายุ 49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท าอาชีพเกษตรกร และผลิตผ้าไทย มี
ประสบการณ์ในการทอผ้ามามากกว่า 10 ปี ได้รับรางวัลปลาทองเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของร้านแตนผ้าไทย มี
คุณภาพ ลายของผ้ามีความโดดเด่น ทันสมัย ปัจจุบันร้านแตนผ้าไทยขายในตลาดผ้าบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
   จากการสังเกตการณ์กระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ 
ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด แบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 2) ต้นทุนการผลิต และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
     1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนเริ่มแรกเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนส าหรับ
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตผ้า เช่น หม้อดินและฝา ถังพลาสติก เขาหูก ฟืม กี่ กระสวย กรรไกร เตารีด
ไอน้ า โต๊ะรีดผ้า จักรเย็บผ้า หลอดหมี่ และโฮง ซึ่งมีจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 48,060 บาท ซึ่งสามารถแบ่งเป็นเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ (ปันส่วนตามสัดส่วนการผลิตสินค้า ผ้าย้อมคราม 45 ผืน และผ้าหมี่ขิด 30 ผืน) ส าหรับอุปกรณ์
การทอผ้าย้อมครามจ านวน 28,836 บาท และเงินลงทุนในสินทรัพย์ส าหรับอุปกรณ์การทอผ้าหมี่ขิดจ านวน 19,224 บาท 
โดยมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 9,612 บาทต่อป ีและคิดค่าเสื่อมราคาต่อเดือนอยู่ที่ 801 บาทต่อเดือน จากการสัมภาษณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตผ้า สามารถน าไปใช้ได้ส าหรับการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด  
   2. ต้นทุนการผลิต (Production Cost) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตผ้าย้อมครามและผ้า
หมี่ขิด ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังน้ี 
    2.1 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  
     วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ประกอบด้วย เครือหูก ฝ้ายขาว 
และต้นคราม ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด เพ่ือใช้คิดต้นทุนการผลิตของผ้าท้ังสองชนิด โดย
ต้นทุนการผลิตผ้าย้อมครามเท่ากับ 25,650 บาทต่อเดือน และต้นทุนการผลิตผ้าหมี่ขิดเท่ากับ 17,100 บาทต่อเดือน 
รวมต้นทุนการผลิตของผ้าทั้งสองชนิดรวมเป็นเงิน 42,750 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนการผลิตต่อปีประมาณ 
513,000 บาท  
    2.2  ค่าแรงงานทางตรง 
     ค่าแรงงานของคนที่ท าหน้าที่ผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ได้แก่ ค่าแรงที่อยู่ใน
ข้ันตอน การมัดหมี่ (เฉพาะส าหรับการผลิตผ้าหมี่ขิด) การย้อมสี การทอผ้า และการเย็บ ซึ่งท าการจ่ายเป็นรายวัน 

 การผลิตผ้าย้อมคราม 

การเตรียมสีคราม 

การย้อมสี 

การทอผ้าย้อมคราม 

การผลิตผ้าหมี่ขิด 

การเตรียมสีคราม 

การมัดหมี่ 

การย้อมสี 

การทอผ้าหมี่ขิด 
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และรายเดือนส าหรับคนที่จ้างประจ า ในที่น้ีคิดเป็นรายเดือนแล้วแต่ตามข้ันตอนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้า
หมี่ขิด รวมค่าแรงงานทางตรงของผ้าย้อมครามเท่ากับ 16,500 บาทต่อเดือน และรวมค่าแรงงานทางตรงของผ้า
หมี่ขิดเท่ากับ 13,000 บาทต่อเดือน ดังน้ัน รวมค่าแรงงานทางตรงทั้งสองชนิด คิดเป็นเงิน 29,500 บาท คิดเป็น
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงประมาณ 354,000 บาทต่อป ี
    2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
     ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรที่ใช้ในการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ได้แก่ ด้าย
เย็บผ้า ค่ารีด และค่าขนส่งเข้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรของผ้าย้อมครามเท่ากับ 1,545 บาทต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรของผ้าหมี่ขิดเท่ากับ 1,030 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรของผ้าท้ังสอง
ชนิดเป็นเงิน 2,575 บาทต่อเดือน คิดเป็นต่อปีประมาณ 30,900 บาทต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ (ค่าเสื่อม
ราคาของอุปกรณ์ในการผลิต) ของผ้าย้อมครามเท่ากับ 470.60 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ของผ้า
หมี่ขิดเท่ากับ 330.40 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ของผ้าทั้งสองชนิดเป็นเงิน 801 บาทต่อเดือน คิด
เป็นต่อปีประมาณ 9,612 บาทต่อป ี 
 
   3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าขนส่งออก ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารผันแปรของผ้าย้อมครามเท่ากับ 2,520 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในขายและบริหารผันแปร
ของผ้าหมี่ขิดเท่ากับ 1,580 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรของผ้าทั้งสองชนิดเป็นเงิน 
4,100 บาทต่อเดือน คิดเป็นต่อปีประมาณ 49,200 บาทต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ได้แก่ ค่าเช่า
ร้าน และค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของผ้าย้อมครามเท่ากับ 6,600 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
คงที่ของผ้าหมี่ขิดเท่ากับ 4,400 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ของผ้าทั้งสองชนิดเป็นเงิน 
11,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นต่อปีประมาณ 132,000 บาทต่อป ี 
    จากข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  ได้ดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตต่อหน่วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตของผ้า  

ย้อมคราม และผ้าหมี่ขิด 
 

รายการ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ผ้าย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด 
ต้นทุนการผลิตต่อผืน (บาทต่อผืน)   
   วัตถุดิบทางตรง 570.00 570.00 
   ค่าแรงงานทางตรง 366.67 433.34 
   ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 34.33 34.33 
   ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  10.45 11.01 
ต้นทุนการผลิตต่อผืน (บาทต่อผืน) 981.45 1,048.68 
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผ้าย้อมครามและ 
ผ้าหมี่ขิด (รายเดือนและรายปี)  

          หน่วย : บาท 
รายการ ผ้าย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด 

 รายเดือน รายป ี รายเดือน รายป ี
ปริมาณการผลิต (ผืน) 45 ผืน 540 ผืน 30 ผืน 360 ผืน 
ต้นทุนการผลิต     
   วัตถุดิบทางตรง 25,650.00 307,800.00 17,100.00 205200.00 
   ค่าแรงงานทางตรง 16,500.00 198,000.00 13,000.00 156,000.00 
   ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  1,545.00  18,540.00   1,030.00 12,360.00 
   ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่      470.60   5,647.20     330.40 3,964.80 
รวมต้นทุนการผลิต 44,165.60 529,987.20 31,460.40 377,524.80 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 2,520.00  30,240.00 1,580.00 18,960.00 
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  6,600.00  79,200.00 4,400.00 52,800.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,120.00 109,440.00 5,980.00 71,760.00 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับผลตอบแทนจากการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการร้านแตนผ้าไทย ผู้ประกอบการต้ังราคาผ้าย้อมครามผืนละ 

1,100 บาท และผ้าหมี่ขิดผืนละ 2,200 บาท ปริมาณการขายของผ้าทั้งสองชนิดแตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่
ช่วงการเก็บข้อมูล ปริมาณการผลิตและขายเท่ากับ 45 ผืนและ 30 ผืนต่อเดือน (เฉลี่ย) ตามล าดับ ดังน้ัน จากข้อมูล
ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ รายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
รวมถึงก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ของร้านแตนผ้าไทย โดยแยกตามประเภทของสินค้าทั้งสองชนิด ซึ่ง สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 3 ได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 แสดงก าไรข้ันต้น ก าไรสุทธิ อัตราก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย ของผ้าย้อมคราม

และผ้าหมี่ขิด (รายเดือนและรายปี)  
          หน่วย : บาท 

 ผ้าย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด รวมผลิตภัณฑ์
ทั้งสองชนิด  รายปี ร้อยละ รายป ี ร้อยละ 

เงินลงทุนเริ่มแรก 28,236.00  19,824.00  48,060.00 
ปริมาณการขาย (ผืน) 540 ผืน  360 ผืน   
ราคาขายต่อผืน (บาทต่อผืน)  1,100.00    2,200.00   
รายได้จากการขายสินค้า 594,000.00 100.00 792,000.00 100.00 1,386,000.00 
ต้นทุนขาย 529,987.20 89.22 377,524.80 47.67 907,512.00 
ก าไรข้ันต้น 64,012.80 10.78 414,475.20 52.33 478,488.00 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109,440.00 18.42 71,760.00 9.06 181,200.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (45,427.20) (7.64) 342,715.20 43.27 297,288.00 
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 จากตารางที่ 3 การน าเสนอก าไรแยกตามประเภทของสินค้า จะเห็นได้ว่า ผ้าย้อมครามมีผลขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 45,427.20 บาท แต่ผ้าหมี่ขิดมีผลก าไรสุทธิ 342,715.20 บาท แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมร้านแตนผ้าไทย
ยังคงมีก าไรสุทธิ รวมทั้งสิ้น 297,288 บาท จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 ค านวณอัตราผลตอบแทนก าไรข้ันต้น
ต่อยอดขาย อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังน้ี  
 

ตารางที่ 4 แสดงผลตอบแทนอัตราก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนของผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด  

 

 ผ้าย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด 
อัตราก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย (ร้อยละ) 10.78 52.33 
อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ) (7.64) 43.27 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ) (1.61) 17.29 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ผ้าหมี่ขิด มีอัตราก าไรข้ันต้น อัตราก าไรสุทธิและ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกว่าผ้าย้อมคราม  

นอกจากน้ี การประเมินผลตอบแทนการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด มีวิธีการประเมินโครงการ 3 วิธี 
ได้แก่ กระแสเงินสดรับสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุน เน่ืองจากร้านแตนผ้าไทยมีการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการผลิตส าหรับการผลิตสินค้าท้ังสองชนิด (ผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด) ดังน้ัน การประเมินผลตอบแทน
ทั้ง 3 วิธี จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลต้นทุนจากตารางที่ 1 และ 2 และข้อมูลรายได้จาการขายสินค้า
จากตารางที่ 3 เพ่ือค านวณหากระแสเงินสดรับสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุน ดังแสดงในตารางที่ 5 
และตารางที่ 6 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5 แสดงกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่ายและกระแสเงินสดรับสุทธิของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ประจ าปี  

(โดยประมาณ) 
หน่วย : บาท 

 ผ้าย้อมครามและผา้หมี่ขิด 
กระแสเงินสดรับ 1,386,000.00 
กระแสเงินสดจ่าย  
    ต้นทุนการผลิต (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 897,900.00 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   181,200.00 
    รวม  1,079,100.00 
กระแสเงินสดรับสุทธิ 306,900.00 

      
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด  

หน่วย : บาท 
 ผ้าย้อมครามและผา้หมี่ขิด 

เงินลงทุนเริ่มแรก 48,060.00 
เงินทุนหมุนเวียนประจ าปี (ส าหรับจ่ายเป็นต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตลอดทั้งปี) 

 
1,079,100.00 

กระแสเงินสดรับสุทธิ (เปิดตาราง PVIFA ที่ n=5 ปี r= 8%)  (306,900.00 x 3.9927) 1,225,359.63 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ* (NPV) 98,199.63 
ระยะเวลาคืนทุน** (PB) 3 ปี 8 เดือน 
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*มูลค่าปัจจุบันสุทธิ = กระแสเงินสดรับสุทธิ – (เงินลงทุนเร่ิมแรก+เงินทุนหมุนเวียนส าหรับต้นทุนการผลิต 
   + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 

**ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนเร่ิมแรก+เงินทุนหมุนเวียนส าหรับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
       กระแสเงินสดรับสุทธิ (เฉลี่ยต่อปี)  
 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจากการผลิตสินค้าท้ังสองชนิด ในระยะเวลา 5 ปี ที่อัตราคิดลด
ร้อยละ 8 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) พบว่า  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 
98,199.63 บาท และระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 8 เดือน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาลงทุนการผลิต
ผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด ที่ก าหนดไว้ 5 ปี ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า โครงการลงทุนในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดน้ี น่าลงทุน  

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเมื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิดของ
ร้านแตนผ้าไทย ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี จากการ
วิเคราะห์ต้นทุน และผลการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตของผ้าย้อมคราม คิดเป็น 
89.22 % เมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับผ้าหมี่ขิด มีสัดส่วนเพียง 47.67% ซึ่งจะส่งผล
ต่อก าไรข้ันต้น และก าไรสุทธิของกิจการ ส าหรับอัตราก าไรข้ันต้นของผ้าหมี่ขิด เท่ากับ 52.33% และอัตราก าไรสุทธิ
ของผ้าหมี่ขิด เท่ากับ 43.27% ซึ่งใกล้เคียงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วมณี อุทิรัมย์ และคณะ (2560) ที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมี
อัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับ 49.64% และอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 48.62% เมื่อเทียบกับยอดขาย 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทน พบว่า การผลิตผ้าย้อมครามและหมี่ขิดมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 8 เดือน 
ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เน่ืองจากเจ้าของธุรกิจก าหนดระยะเวลาลงทุนเอาไว้ 5 ปี แต่การลงทุนในโครงการน้ี ได้
คืนทุนเร็วกว่าท่ีก าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 98,199.63 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผ้า
ย้อมครามเท่ากับ 1.61 % อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผ้าหมี่ขิดเท่ากับ 17.29% 
 ในการศึกษาครั้งน้ีวิธีการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า 
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต นภาพร นิลาภรณ์กุล และคณะ (2553) พูนศักด์ิ แสงสันต์ และกิตติพันธ์ คงสวัสด์ิ
เกียรติ (2556) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 นอกจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว การศึกษาครั้งน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของ ธานินทร์ ไชยเยชน์  
(2553) ที่ได้ศึกษาต้นทุนและรายได้ วิเคราะห์ผลตอบแทน และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2553 จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยได้มีการประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการลงทุนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ วิธี ระยะเวลาคืนทุน 
(PB) และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตผ้าย้อมครามและผ้า
หมี่ขิด ตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลิตผ้า ในการศึกษาเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าย้อมครามและผ้าหมี่ขิด  
 1. ต้นทุนการผลิตของผ้าย้อมครามค่อนข้างสูง แต่ราคาขายต่ า จึงได้ก าไรน้อย อาจต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมมูลค่าเพ่ือลดต้นทุนในกิจกรรมน้ันๆ น่ันเอง 
 2. ส าหรับราคาขายของผ้าย้อมคราม ควรมีการปรับเพ่ิมราคาขายให้สูงข้ึน หรืออาจใช้วิธีการปลูกต้น
ครามเองเพ ื่อช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้กิจการได้ก าไรมากข้ึน  
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 3. อาจใช้ ข้อมูลในการศึกษาครั้ง น้ี เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้ในการบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนผลิตผ้าย้อมครามหรือผ้าหมี่ขิดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 3) เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร
ของผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 4) เพ่ือศึกษาการ
จัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จขององธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบว่า การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดท าบัญชี ด้านการตัดสินใจ และด้านการจัดการต้นทุน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของธุรกิจ 
SMEs โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ด้านการวางแผน มีผลกระทบเชิงบวก
กับความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ  
 การจัดท าบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ความส าเร็จของธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) To study the accounting of business operators 

Small and Medium Business in the Udonthani Municipality 2) To study the use of management 
accounting of business operators. 3) To study the success of Small and Medium Enterprise (SMEs). 
4) To study the accounting of business operators on the success of Small and Medium Enterprise 
(SMEs). By using questionnaires as a tool to collect data from Small and Medium Enterprise 
operators in Udonthani Municipality.  A total of 136 peoples statistics used in data analysis are 
Statistical Package for the Social Science (SPSS). Descriptive statistics analysis include Percentage 
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Mean and Standard deviation. Test statistic includes Pearson’s product moment correlation 
coefficient and multiple regression coefficients. 

The finding of this research found that Accounting and the use of material accounting 
data In the field of control, Planning, Accounting, Decision and Cost management have a 
relationship and have a positive impact on the success of SMEs especially Accounting and 
accounting management Planning Has a positive impact on the success of SMEs business at the 
statistical significance level of 0.05. Therefore, small and medium enterprises (SMEs) Entrepreneur 
must on education and understanding Accounting and the use of accounting information to be 
well managed and applied in the organization effectively and efficiently, which will result in the 
success of the organization and achieve the goals of the organization at present And the future 

Keywords 
 Accounting, Managerial Accounting Information,  Entrepreneur,  Success  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยพลังเล็กๆ ของ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) หลายต่อหลายแรง สามารถรวมตัวกัน
กลายเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้า (ศิรประภา ศรีวิโรจน์ และลักขณา ลุสวัสด์ิ, 2559) 
 ปัจจุบันการด าเนินงานที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีเป็นจ านวนมาก และการบริหาร 
งานของกิจการต้องมีความคล่องตัว มีความเป็นอิสระ และมีต้นทุนการด าเนินงานต่ ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่จึงมีบทบาท
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการประกอบการ การระดมทุน การจ้างงาน การ
กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ และการจัดหาบริการและสิ่งต่างๆ ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นตลาดและจ าหน่าย
สินค้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ กล่าวคือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเจริญเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
ได้น้ันต้องอาศัยการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังประสบกับ
ปัญหาและข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านแรงงาน 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการเงินและบัญชี โดยเฉพาะปัญหาทางด้านบัญชี ยังมีการจัดท าบัญชีไม่สมบูรณ์ และ
ไม่สามารถน าตัวเลขที่ได้มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ นอกจากน้ีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการยังไม่เห็นถึง
ความส าคัญที่ตนเองมีในการบริหารจัดการ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ขาดความไว้ใจพนักงาน ท้ังน้ีเพราะบุคลากรที่
ใช้ยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถด าเนินงานตามข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง (อภิญญา วิเศษสิงห์, 2558) 
 การท าบัญชีนอกจากเพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบัญชีของกิจการต่างๆ น้ัน ประโยชน์
ของการท าบัญชียังช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ ท าให้ทราบผลการด าเนินงาน
ของกิจการว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการว่ากิจการมีสินทรัพย์ 
หน้ีสิน และทุน ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า  การจัดท าบัญชีน้ันมี
ความส าคัญ แต่ในปัจจุบันการท าบัญชี ก็ยังพบปัญหามากมาย โดยข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดคือ การจัดท าบัญชีไม่
ครบถ้วน การบันทึกรายการโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินไม่สอดคล้อง
กับบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในหลายๆ กิจการ ท าให้ผู้ประกอบกิจการบางรายอาจประสบกับการขาดทุน จน
ต้องปิดกิจการได้ (กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล และนฤมล คุ้มพงษ์, 2560) 
 การบัญชีบริหารเป็นเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการได้ 
เน่ืองจากการบัญชีบริหาร เป็นกระบวนการของการจ าแนก ประเมินผล วิเคราะห์ ตีความและสื่อสารข้อมูลเพ่ือบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารโดยมีนักบัญชีบริหารเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในทีม
บริหารของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจขนาดการและขนาดย่อม (Small and Medium - Enterprise) หรือ
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เรียกอีกอย่างว่า ธุรกิจ SMEs ซึ่งเปน็ธุรกิจที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมหาศาล ทั้งในแง่การสร้างงาน 
สร้างรายได้ เป็นได้ทั้งผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนและประเทศ ท าให้เกิดการ
แข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการ ให้มีประสิทธิภาพ มีความส าคัญ และมีลักษณะที่โดดเด่น (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) 
 จังหวัดอุดรธานี มีแนวโน้มในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต และด้านการบริการต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มปรับตัว
เพ่ิมข้ึน จากศักยภาพและความเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานี ส่งผลท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดสามารถขยายตัวได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการเพ่ิมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
มากข้ึน ซึ่งการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีมีส่วนช่วยท าให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ และท าให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการ นอกจากน้ียังใช้ในการ
วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้กิจการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
(หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, 2560) 
   จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการจัดท าบัญชี และการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทดสอบว่าการจัดท าบัญชีและการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลลัพธ์ที่
ได้จากการวิจัย สามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ให้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจอย่างย่ังยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 2. เพ่ือศึกษาความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 3. เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 4. เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยที่ระเบียบวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่ทราบจ านวน)  
  กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยที่ใช้วิธีการค านวณโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953)  มีระดับความเชื่อมั่น 
95% และสัดส่วนของการความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดข้ึนได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลคือ 385 
ธุรกิจ โดยสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ได้รับการตอบกลับ 136 ชุด คิดเป็น 35.32% ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 
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 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสามารถสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด (Close-ended 
Response Question) ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ อายุของกิจการ ทุนในการจดทะเบียน ลักษณะของกิจการ 
ลักษณะการบริหารกิจการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ ลักษณะของกิจการในปัจจุบัน  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดท าบัญชี ด้านการวางแผน ด้านการควบคุม ด้านการตัดสินใจ ด้านการจัดการต้นทุน ลักษณะค าถามเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (5 ระดับ) 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 2 
ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงที่ย่ังยืน และความจงรักภักดี ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
(5 ระดับ) 
 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
            ข้ันตอนในการรวบรวมข้อมูลมีดังน้ี 
           3.1 สร้างร่างแบบสอบถามที่สร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกับส านวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีมีความตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และปรับปรุงแก้ไข 
            3.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับที่ท าการวิจัย เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยให้
เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ได้ค่า IOC = 0.894 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ธุรกิจ แล้วน ามาหาค่าความ
เชื่อมั่น เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.785 
  3.4 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดทั้งสิ้น 385 ธุรกิจ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามได้อย่างอิสระ 
           3.5 เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จให้กลุ่มตัวอย่างน าแบบสอบถามส่งคืนให้กับผู้วิจัย 
  3.6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามกลับ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม
ทุกฉบับด้วยตนเอง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
           การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดการะท าข้อมูลโดยน าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว
มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส ส าหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละส่วน มีดังน้ี 
           4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
           4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
            4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
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  4.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการ
กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation Coefficient) 
  4.5 การหาผลกระทบระหว่างการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการ
กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัย 
           ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
 

 1. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว มีระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ
อยู่ระหว่าง 1-5 ปี มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,000,001–5,000,000 บาท ลักษณะกิจการเป็นกิจการค้าปลีก มีลักษณะ
การบริหารงานแบบเจ้าของเป็นผู้บริหารเอง โดยใช้เงินทุนส่วนตัวในการประกอบธุรกิจ และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ในการท าธุรกิจ 
 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจ  ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมจัดอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย อันดับแรก คือ ด้านการควบคุม รองลงมา คือ 
ด้านการวางแผน ความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง และความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยโดยเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการจัดท าบัญชี ด้านการตัดสินใจ และด้านการจัดการต้นทุน ตามล าดับ  
 2.1 ด้านการจัดท าบัญชี 
        ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีด้านการจัดท า
บัญชี ในภาพรวม จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  สามอันดับแรก คือ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องและครบถ้วน รองลงมา คือ การบันทึกบัญชีบันทึกเป็นประจ าและ
ตรงเวลา และท่านใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของกิจการ และท่านใช้บุคลภายในกิจการในการจัดท า
บัญชีของกิจการ ตามล าดับ 
  2.2 ด้านการวางแผน 
    ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านการวางแผน 
ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามอันดับแรก คือ 
กิจการมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก าไรจากอดีต เพ่ือวางแผนก าไรในอนาคต รองลงมา คือ กิจการมีการก าหนด
สัดส่วนการผลิตหรือการจัดจ าหน่ายสินค้าล่วงหน้าเสมอ และกิจการต้ังเป้าหมายก าไรไว้ล่วงหน้า ตามล าดับ 
  2.3 ด้านการควบคุม 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านการควบคุม 
ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามล าดับแรก คือ 
กิจการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รองลงมา คือ กิจการมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ และกิจการมีการควบคุมภายในและป้องกันการทุจริตในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
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 2.4 ด้านการตัดสินใจ 
    ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านการตัดสินใจ 
ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามล าดับแรก คือ ข้อมูล
บัญชีบริหารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รองลงมา คือ การจัดท างบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของกิจการ และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีบริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ ตามล าดับ 
 2.5 ด้านการจัดการต้นทุน 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดการ
ต้นทุน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามล าดับแรก คือ 
ท่านเลือกสินค้าท่ีมีต้นทุนต่ า และมีคุณภาพตามท่ีท้องตลาดต้องการ รองลงมา คือ ท่านลดเวลา การท างานล่วงเวลา 
(OT) ของพนักงานเพ่ือลดต้นทุน และกิจการของท่านมีการควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ตามล าดับ 
 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี ในภาพรวม จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย อันดับแรก คือ 
ด้านชื่อเสียงที่ย่ังยืนต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ความคิดเห็นจัดอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง และด้านความจงรักภักดีต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง ตามล าดับ 

 
 3.1 ด้านชื่อเสียงที่ยั่งยืน 

      ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านชื่อเสียงที่
ย่ังยืนต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย
อย่างย่ิง เมื่อพิจารณาเป็นรายโดยโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามล าดับแรก คือ พนักงานในกิจการมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า รองลงมา คือ กิจการของท่านจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพต่อลูกค้า เพ่ือความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อ
กิจการ และกิจการมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษา ตามล าดับ 

 
 3.2 ด้านความจงรักภักดี 

        ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านความ
จงรักภักดีต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย
อย่างย่ิง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย สามล าดับแรก คือ ท่านมีความยินดีที่จะบริการ
ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของกิจการของท่าน รองลงมา คือ กิจการด าเนินธุรกิจ
อย่างจริงใจและมีความปรารถนาดีต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  และกิจการของท่านมีบริการหลังการขายสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตามล าดับ 

 
           4. ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของ
ผู้ประกอบการ กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 
การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.17 - 0.44 
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ความสัมพันธ์จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ถึงปานกลาง  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านที่มีความสัมพันธ์กันมาก
ที่สุด พบว่า การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบระหว่างการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของ
ผู้ประกอบการกับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่ใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของ
ผู้ประกอบการ ด้านการวางแผน มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี (B=0.40, t = 3.51) โดยปัจจัยน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้ร้อยละ 23.4 (R2 = 0.234) ที่เหลืออีกร้อยละ 
76.6 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

อภิปรายผล 
 1. ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมี ความสัมพันธ์ กับ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
   1.1 ด้านการจัดท าบัญชี 
 ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้านการจัดท าบัญชี เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรกคือ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องและครบถ้วน  
ความเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง ทั้งน้ี ท าให้กิจการทราบผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ 
และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดท าบัญชีน้ัน จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ  เช่น 
การลงทุน รายรับ และรายจ่าย ท่ีเป็นของกิจการน้ัน โดยไม่น าส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของเข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการ
บันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดข้ึนแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้น้ัน จะสามารถน ามาจัดท าเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ี คือ งบก าไรขาดทุน จะสะท้อน
ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหน่ึงๆ ว่ากิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเท่าไร มีผลก าไรหรือขาดทุน 
นอกจากน้ียังช่วยในการประเมินถึงความสามารถในอนาคตได้อีกเช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้จะ
สะท้อนฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หน้ีสิน และ ส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน 
สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลชญา แว่นแก้ว (2558) กล่าวว่า การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจทางการบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะด้านการ
วางแผนและการพยากรณ์ที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการควบคุม และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
น่าเชื่อถือเน่ืองจากข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 1.2 ด้านการวางแผน 
  ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้านการวางแผน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรกคือ กิจการมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก าไรจากอดีต เพ่ือวางแผน
ก าไรในอนาคต  รองลงมา คือ กิจการมีการก าหนดสัดส่วนการผลิตหรือการจัดจ าหน่ายสินค้าล่วงหน้าเสมอ กิจการ
ต้ังเป้าหมายก าไรไว้ล่วงหน้า และกิจการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารในการวางแผนงบประมาณของกิจการ ความ
คิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย ท้ังน้ี โดยประเมินจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ใน
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รูปของรายงานวิเคราะห์ต่างๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารงานสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และความเชื่อมั่นสูง สามารถน ามาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการลงทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ 
(2557) กล่าวว่า  การบัญชีบริหารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ  พบว่ า 
ความส าเร็จของการปฏิบัติทางบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการวางแผนการตัดสินใจที่ดี การ
บรรลุเป้าหมายในการควบคุม ประสิทธิภาพขององค์กร และผลการด าเนินงาน นอกจากน้ีการตัดสินใจที่ดีและการ
บรรลุเป้าหมายในการควบคุมมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กร และประสิทธิภาพขององค์กรมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน 
ดังน้ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับการศึกษา และท าความเข้าใจการบัญชีบริหารให้เป็น
อย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

1.3 ด้านการควบคุม 
                          ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้านการควบคุม  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อมีความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 ด้าน ล าดับแรกคือ กิจการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ รองลงมา คือ กิจการมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ กิจการมีการควบคุม
ภายในและป้องกันการทุจริตในระหว่างการปฏิบัติงาน กิจการมีการก าหนดหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ
กิจการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผนก าไร และควบคุมค่าใช้จ่าย
ของบริษัท เน่ืองจากในการท าบัญชีอย่างถูกต้อง จะท าให้กิจการทราบจ านวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน และ
สามารถค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง จะช่วยในการตัดสินใจก าหนดราคาสินค้า 
หรือ บริการของธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้ก าหนด
ไว้ และสามารถน าไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากน้ีการบันทึกบัญชีจะท าให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานใน
การเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึงช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ าซ้อนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภรณ์ นาคใหม่ และ
สมยศ อวเกียรติ (2558) กล่าวว่าการประยุกต์ใช้บัญชีบริหารในการด าเนินธุรกิจ  พบว่า สภาพแวดล้อมภายในมี
ความสัมพันธ์กับการใช้บัญชีบริหารในการด าเนินธุรกิจ และด้านตัวแปรการประยุกต์การบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน พบว่า ตัวแปรการวางแผน การสั่งการ การควบคุม การตัดสินใจ และตัวแปรการ
จัดการต้นทุน มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ 
 
  1.4 ด้านการตัดสินใจ 
     ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้านการตัดสินใจ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อมีความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรก คือ ข้อมูลบัญชี
บริหารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รองลงมา คือ การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของกิจการ และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีบริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้  
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจข้อมูลบัญชีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ
การตัดสินใจ โดยประเมินจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงานวิเคราะห์
ต่างๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารงานสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยในการพยากรณ์
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และ ความเชื่อมั่นสูง สามารถน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการลงทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน หากมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ท าให้สามารถพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้า
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อย่างย่ังยืน ดังที่สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ (2557) กล่าวว่า การตัดสินใจที่ดีและการบรรลุเป้าหมายในการ
ควบคุมมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กร และประสิทธิภาพขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการเรียนรู้เชิงการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ใดๆ ทั้งน้ี สามารถกล่าว
อีกนัยหน่ึงว่าศักยภาพการเรียนรู้เชิงการแข่งขันโดยสรุป ความส าเร็จของการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ดังน้ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับการศึกษา และท าความ
เข้าใจการบัญชีบริหารให้เป็นอย่างดี และประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเต็มศักยภาพ 
ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

 1.5 ด้านการจัดการต้นทุน 
  ความเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้านการจัดการต้นทุน จัดอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย 3 ด้าน และมีความเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์
เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 ด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรก คือ กิจการสามารถเลือกสินค้าที่มีต้นทุนต่ า และมี
คุณภาพตามที่ท้องตลาดต้องการ ความคิดเห็นจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ ลดเวลา การท างาน
ล่วงเวลา (OT) ของพนักงานเพ่ือลดต้นทุน กิจการมีการควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และกิจการมีการวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อและการผลิตเพ่ือหาจุดคุ้มทุนของกิจการ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้
ประกอบธุรกิจ เน่ืองจากในการท าบัญชีอย่างถูกต้อง จะท าให้กิจการทราบจ านวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน และ
สามารถค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจก าหนดราคาสินค้า 
หรือบริการของธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้ก าหนด
ไว้ และสามารถน าไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากน้ีการบันทึกบัญชีจะท าให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานใน
การเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึงช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ าซ้อนได้ ดังที่ วรกร ภูมิวิเศษ และ ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ (2560) 
กล่าวว่า การจัดท าบัญชีของธุรกิจโดยส่วนใหญ่มีการจ้างส านักงานบัญชี/ผู้รับท าบัญชี และภายในกิจการเองโดยส่วน
ใหญ่มีการบันทึกรายการค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในธุรกิจ ทราบราคาต้นทุนของสินค้า โดยใช้สมุด
รายวันทั่วไป ส าหรับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานมีประโยชน์ในระดับมาก การจัดท าบัญชีช่วยสนับสนุน
การควบคุมภายใน ปัญหาในการจัดท าบัญชี คือ การจัดท าบัญชีมีค่าใช้จ่าย และระดับความส าคัญของการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชี จะเน้นที่รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการรายได้ และรายการค่าใช้จ่าย 
 
  2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการให้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี            

2.1 ด้านชื่อเสียงที่ยั่งยืน 
             ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบธุรกิจที่มี

ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านชื่อเสียงที่
ย่ังยืนต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ล าดับแรก คือ กิจการมีกลยุทธ์ในการควบคุม
รักษาชื่อเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นแนวคิดที่ได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางในระดับสากลมาเป็น  เวลา
ยาวนาน มีนัยยะเชิงบวกซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นที่รู้จัก อาจรวมไปถึงคุณค่าหรือคุณงามความดีที่ผู้คน โดยทั่วไปทั้งที่
เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม จะสามารถรับรู้หรือสัมผัสกับสิ่งที่กล่าวถึงน้ันได้ โดยชื่อเสียงอาจ เป็นเรื่องของบุคคล 
สถานที่ กิจการ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ และบทบาทของชื่อเสียงที่มีต่อการ  เติบโตอย่างต่อเน่ืองขององค์กรธุรกิจก็
กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคสังคมไร้พรหมแดน  ภายใต้สภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความคิดเห็นจัด
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเทศบาลนครอุดรธานี ในปัจจุบัน
ต้องด าเนินงานท่ามกลางความความผันแปรที่เปลี่ยนแปลง ทุกธุรกิจจึงย่อมจะท าทุกวิถีทางที่จะเฟ้นหากลยุทธ์ เพ่ือ
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น ามาสู่การสร้างความได้เปรียบดังกล่าวเหนือคู่แข่งขันจึงต้องมีการพยายามวิเคราะห์หาแนวคิดกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือที่จะรักษาชื่อเสียงของกิจการให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางแล้วยังต้องค านึงถึงการที่จะท าอย่างไรให้กิจการอยู่ได้
ในเศรษฐกิจเช่นน้ี และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสร้างความไว้วางใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเพ่ือให้กิจการน้ัน
ด าเนินต่อไปอย่างราบรื่น อีกทั้งกิจการยังต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่เสมอ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ (2556) ที่ได้ศึกษาด้านการมีชื่อเสียงของการประกอบธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาการวัดประเมิน ชื่อเสียงที่ย่ังยืนและความเชื่อมั่นได้มากท่ีสุด 

 
   2.2 ด้านความจงรักภักดี 
         ความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ล าดับแรก คือ ความจงรักภักดี (Loyalty) มาจากความ
จงรักภักดีที่แท้จริงภายใน (Internal Disposition) หรือความรู้สึกชอบจริงๆ ดังน้ัน การวัดความจงรักภักดีที่แท้จริง
จึงควรจะต้องวัดจากทั้งความจงรักภักดีด้านทัศนคติควบคู่ไปกับความจงรักภักดีแง่พฤติกรรม โดยวัดว่าลูกค้าจะเชื่อถือ
วางใจธุรกิจ เชื่อว่าธุรกิจหรือกิจการเข้าใจ และจัดการกับปัญหาของลูกค้าได้ดี จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง ทั้งน้ี
ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีจากธุรกิจจนเกิดเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้เป็นลูกค้าของกิจการ 
(วนิดา โค้วเจริญ, 2556) แต่ในทางตรงกันข้ามหากธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้วลูกค้า
จะหันไปใช้บริการจากคู่แข่งขันแทนก็ได้ ดังน้ัน ธุรกิจหรือกิจการจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะสร้างให้
เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าและวิธีการที่จะรักษาลูกค้าให้จงรักภักดีกับธุรกิจตลอดไป จึงเป็นปัญหาที่ท้าทาย
ความสามารถของธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับธุรกิจอย่างต่อเน่ืองได้อย่างไร สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะ
สามารถรักษาลูกค้าของตนให้อยู่ดังเดิมได้ด้วยการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการตอบสนองความต้องการที่เกินความ
คาดหวังของลูกค้า (นพกร ศรีจ านง, 2551) และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ SMEs เป็นการที่ธุรกิจสามารถที่
จะท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ต้ังไว้ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2551) ซึ่งการที่จะบริหารธุรกิจหรือกิจการให้ประสบ
ความส าเร็จน้ันผู้ประกอบการจะต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
ธุรกิจ เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงานในอนาคต (กรกนก ทิพรส , 2553) ดังน้ัน ความจงรักภักดีต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจจึงสอดคล้องเพ่ือให้กิจการน้ันสามารถด าเนินไปได้โดยประสิทธิภาพในการปรับตัวของธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
     1.1 จากการทดสอบสมติฐานพบว่า การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันผู้บริหารองค์กรหรือธุรกิจควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เรียงตามล าดับค่า
ความสัมพันธ์  ดังน้ี 
   1.1.1 ด้านการวางแผน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการก าหนดการวางแผน กล่าวได้คือ 
การวางแผน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทาง
เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จที่คาดหวังในอนาคต ดังที่กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่
กับการวางแผน และถ้าวางแผนดี ก็เท่ากับปฏิบัติงานส าเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง 
   1.1.2 ด้านการจัดการต้นทุน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพราะการบริหารกิจการให้ประสบความส าเร็จน้ัน ฝ่ายจัดการต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานสินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดีสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานก าหนด
ราคาของสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลด้านต้นทุน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนก าไร
และตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนหรือการตัดสินใจระยะสั้นในกรณีต่างๆ ได้ เช่น การปิดโรงงานชั่วคราว 
การยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน เป็นต้น 
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   1.1.3 ด้านการจัดท าบัญชี ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการจัดท าบัญชี เพราะการท าบัญชี
มีความส าคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการตามรอบ
ระยะเวลาหน่ึงว่ามีรายรับรายจ่าย มีก าไร-ขาดทุนมากน้อยเพียงใด มีรายได้หลัก - รายได้รองเท่าไร เพราะใน
กระบวนการทางด้านบัญชีน้ันจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีท าให้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินของกิจการทั้งในส่วนของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของที่เกิดข้ึน เป็นการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการที่จะตัดทอนส่วนที่ไม่จ าเป็นเหล่าน้ันออก เป็น
กลไกการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างหน่ึง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนได้ด้วย เป็นข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนหลายๆ ด้าน ทั้งการเงินการตลาดและการตัดสินใจขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากน้ี
ยังใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้กิจการประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เป็นเอกสารอย่างหน่ึงในการย่ืนขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทาง
การเงินของกิจการว่าสามารถที่จะช าระหน้ีได้หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับบุคคลภายนอกที่จะน าไป
ศึกษาวิจัย รวมไปถึงนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่สนใจในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท 
   1.1.4 ด้านการควบคุม ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการควบคุมทุกข้ันตอนของการท างาน
ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบุคลากร กาควบคุมการปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งการควบคุมสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพที่ดีส าหรับพนักงานในองค์กร การควบคุมน้ันช่วยให้การด าเนินงานของกิจการสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ช่วยก ากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ
กิจการ 
   1.1.5 ด้านการตัดสินใจ ผู้บริหารควรถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะการตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างย่ิงต่อชีวิตและการท างานของบุคคล และบทบาทผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานซึ่งจะน าพาให้เกิดความ
อยู่รอดหรือไม่ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การ การตัดสินใจที่ดีน้ันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังน้ัน 
ผู้บริหารควรหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีให้การตัดสินใจ ตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจผิดพลาด การตัดสินใจก็จะเกิดผลดีมากท่ีสุดและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
  1.2 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร ด้านการ
วางแผน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ดังน้ัน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายในการวางแผนที่สอดคล้องกับ
กระบวนการในการวางแผน การประสานงานและการด าเนินงานจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและน าไปพัฒนาการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนสามารถน ามาใช้เป็น
แบบประเมินตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของตนเอง  
เพ่ือให้มีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ เช่น การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ การน าผลที่ได้มาวางแผนในอนาคตต่อไป หรือการน าเอาการวางแผนของธุรกิจอื่นมาปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนเอง และการวางแผนการท าก าไรไว้ล่วงหน้า 
 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบของการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารที่มีต่อความส าเร็จ 
ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ หรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยในธุรกิจที่มีสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจและการด าเนินงานแตกต่างกัน เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ มากย่ิงข้ึน 
  2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารที่
มีผลกระทบต่อความส าเร็จ เช่น มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ของธุรกิจ สภาพ
คล่องทางการเงิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือหรือองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมมากข้ึนและใช้เป็นพ้ืนฐาน
ที่ดี ส าหรับการด าเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจหรือกิจการในอนาคต 
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3. ข้อจ ากัดส าหรับการท าวิจัย 
 3.1 เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี ได้ระบุขอบเขตการศึกษาเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จของกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในลักษณะที่แตกต่างกันได้ 
 3.2 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ียังไม่สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์เดียวกันได้เน่ืองจากการ

ทดสอบน้ีเป็นการทดสอบที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนเก่ียวกับประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่ามี
การท าธุรกิจหรือการลงทุนแบบใด ขายสินค้าประเภทไหน รวมไปถึงการก าหนดทิศทางของการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคตต่อไป 
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สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

STUDENT EXPECTATIONS FOR THE SERVICE OF THE OFFICE OF DEAN FACULTY OF 
SCIENCE AND HEALTH TECHNOLOGY KALASIN UNIVERSITY 

สกาวเดือน  พิมพิศาล1 

Sakawduan Phimphisan 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการงานส านักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1- 4จ านวน 3 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น  390 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และใช้
บริการโดยเฉลี่ยเดือนละ จ านวน 1 ครั้ง มีการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านอาคารและ
สถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมพบว่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.40) และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.48) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  อยู่ในระดับดี ( X =3.61) 
 2. แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ มีความต้องการห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และห้องเรียนที่มีขนาดเล็กควรมีการติดต้ังแอร์ 2) ด้านพาหนะ มีความต้องการที่จะให้คณะฯ 
สนับสนุนการใช้ยานพาหนะของรถหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือให้ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์จริงต่อไป 3) ด้านบุคลากร มีต้องการให้บุคลากรไปประจ าที่อาคารฟ้าแดดสงยาง เพ่ือสะดวกต่อการ
ติดต่อและให้บริการของนักศึกษา ในยามเร่งด่วนอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที และควรมีการปฏิบัติหน้าที่
นอกเหนือเวลาราชการ 
 
ค าส าคัญ 
 สภาพปัจจุบัน  ความคาดหวัง  
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the level of expectations of students towards the service 
of the Office of Dean Faculty of Science and Health Technology Kalasin University 2) To study 
guidelines for improving the services of the Office of Dean Faculty of Science and Health 
Technology Kalasin University. The target group is the 1st to 4th year students. There are 3 major 
in total of 390 students. The tools used in the research were questionnaires. Data analysis was 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

286 
 

done using a computer program for analyzed including frequency, mean, percentage, standard 
deviation. 
 The research found that 1) student expectations for the service of the Office of Dean 
Faculty of Sciences and Health Technology Kalasin University most students are female 
Department of Public Health. The average number of services used per month is 1 time. There 
are 4 services, including service personal building location and information technology. Overall, it 
was found that have expectations very good ( X = 4.40)and information technology very good 
( X = 4.48). Overall, they are satisfied with the service provided by the Office of Dean faculty of 
Sciences and Health Technology Kalasin University at a good level ( X =3.61). 2) Guidelines for 
improving the service of the Office of Dean Faculty of Science and Health Technology Kalasin 
University, 3 areas: 1) The place has a need for a first aid professional training room and small 
classrooms should be equipped with air conditioning. 2) The vehicle needs to allow the faculty 
to support the use of vehicles of first aid vehicles. In order to continue to receive professional 
experience training in real situations. 3) For personal, there is a need for personal to be stationed 
at Fa Daet Song Yang Building. To facilitate contact and provide services for students in urgent 
times, may not receive immediate assistance and should have duties beyond the official time. 
 
Keywords 
 Current Condition, Expectation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การให้บริการทางการศึกษา ถือเป็นบริการอย่างหน่ึงที่ทุกสถาบันการศึกษาจะต้องจัดบริการให้กับ
นักเรียนหรือนักศึกษา ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และทุกองค์กรล้วน
ต้องการคุณภาพ เพราะคุณภาพคือความพึงพอใจของผู้รั บบริการ คุณภาพคือความอยู่รอด คุณภาพคือ
ความก้าวหน้า คุณภาพคือตัวชี้วัดความส าเร็จ ฯลฯ สังคมที่มีคุณภาพเป็นสังคมที่มีความพอเพียง เอื้ออาทรและ
เก้ือกูลกัน มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรที่มีคุณภาพ เป็นองค์กร
ที่มีมวลสมาชิกหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ความพึง
พอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงที่มีผลต่อความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับ
การตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจในการท างาน  
เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี
ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รวมทั้งการ
ส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกของผู้บริการต่อการให้บริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญ มีดังน้ี สถานที่ให้บริการ การเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกเมื่อประชาชนมี
ความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ต้ัง และการกระจายสถานที่ให้บริการให้ทั่วถึง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ การส่งเสริมแนะน าการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกิดข้ึนได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่น กล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรง
กับความเชื่อถือที่มีจะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้  
ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติบริการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของ
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ประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย กระบวนการบริการ  
วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการ เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนด้วย  
 การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ทางการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต่อเน่ือง ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นองค์กรทาง
วิชาการ แต่เน่ืองด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ท าให้มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ.2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบิกษาเล่ม 132ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวมมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุตามกฎหมายว่า
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่ง
การควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งน้ี จะเป็นกรปรับปรุงการด าเนินการเป็นการลดความซับซ้อนของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับของรัฐ ต้องด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ การสอน/การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีภารกิจส าคัญเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถ่ินและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถ่ินและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมีสถานที่ต้ัง แบ่งออกเป็น 4 พ้ืนที่ ด้วยกัน ได้แก่ พ้ืนที่นามน พ้ืนที่ในเมือง 
พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ พ้ืนที่ในเขตกมลาไสย ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 
69 ก ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 1) ส านักงานอธิการบดี 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3) คณะบริหาร
ศาสตร์ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6) คณะศิลปศาสตร์ 7) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 9) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงจัดต้ัง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนเพ่ือให้มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการอ านวยการ
ต่างๆ และนักศึกษาถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการให้บริการที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็น
แบบติดตามผลการประเมินของมหาวิทยาลัย (KPI) อีกด้วย ท าการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 
ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถ่ินและชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นและเกมส์ 
และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในส่วนระดับปริญญาโท คือ สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถ่ินและชุมชน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีเหตุมีผล การท างานร่วมกับคนอื่นในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพได้อย่างมีความสุข และทักษะใน
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา รับใช้ชุมชน มีความเป็นผู้น า และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และเพ่ือจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด อีกทั้งเพ่ือผลิตงานวิจัยมีคุณภาพ ตามข้ันตอนระเบียบวิธี
ท างานวิจัยอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทางด้านวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือบุคลากร
และทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร พร้อมทั้งบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  
และยังให้บริการวิชาการแก่สังคม บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ จากประสบการณ์และทักษะด้านวิชาชีพ ตามความ
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ต้องการของประชาชนและคนในระดับชุมชน และท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาคม ตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
งานส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเป็นสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานส านักคณบดี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานส านักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัย คือ  นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -  4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
จ านวน 390 คน (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
จ านวน 390 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี ได้สร้างข้ึนมาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความคาดหวังของ นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงาน
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการการวิจัย แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถาม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
น ามาวิเคราะห์ ข้อมูล  โดยใช้ วิ ธีการสอบถามจากกลุ่มประชากรเป้าหมายด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนเองโดย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบตรวจรายการ (Check - list)  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงาน
ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ ดังน้ี 
  น้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากท่ีสุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดข่ายการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา 
  4. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
  5. แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงวุฒิ 
  6. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  390 คน 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
ชั้นปี อนุญาตให้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้กรอกแบบสอบถาม 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงาน
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) (อ้างจาก บุญชม ศรีสะอาด,2551) ดังน้ี 
  4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบันและ ความคาดหวังอยู่ในระดับดี 
  2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบันและ ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open - ended) ใช้วิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) และสรุปเป็นประเด็นตามล าดับ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มี ต่อการให้บริการงานส านักคณบดี  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมเป็นดังน้ี พบว่า
นักศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 เพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 82.2 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และสาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และมีการใช้บริการส านักงานคณบดี โดยเฉลี่ยเดือนละ 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 จ านวน 3 ครั้ง 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และไม่เคยใช้บริการเลย จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 โดยภาพรวม 
พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.48) มีรายละเอียดดังน้ี 
  สภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของ
นักศึกษาและพร้อมให้บริการอยู่ในระดับดี ( X =4.50) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลา และสม่ าเสมอต่อ
หน้าที่ที่ให้บริการอยู่ในระดับดี ( X =4.30) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับดี ( X =4.25) 
ตามล าดับ  
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 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านการบริการ พบว่า การให้บริการด้านงานพัฒนานักศึกษา มีความ
เหมาะสม รวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.55) รองลงมาคือการให้บริการด้านงานการเงินและบัญชี มีความ
เหมาะสม รวดเร็ว อยู่ในระดับดี ( X =4.45) และการให้บริการที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วน อยู่ในระดับดี ( X =
4.44) ตามล าดับ 
 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านอาคารและสถานที่ พบว่า ห้องปฏิบัติสาธารณสุขศาสตร์มีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.67) รองลงมาคือ ห้องอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.52) และมีการตกแต่งสถานที่ให้บริการเหมาะสม เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ( X =4.39) ตามล าดับ 
 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านพบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่าง
หลากหลาย เช่น Website, Facebook, Line อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.64) รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการศึกษาท่ีเพียงพอ และสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ทันตามเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.57) 
และสามารถตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.51) ตามล าดับ 
 2. แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
  1)  ด้านสถานที่ มีความต้องการห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องเรียน
ที่มีขนาดเล็กควรมีการติดต้ังแอร์ ห้องอบรมและสัมมนาควรควรมีพ้ืนที่และขนาดใหญ่  
  2) ด้านพาหนะ มีความต้องการที่จะให้คณะฯ สนับสนุนการใช้ยานพาหนะของรถหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เพ่ือให้ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงต่อไป 
  3) ด้านบุคลากร มีต้องการให้บุคลากรไปประจ าท่ีอาคารฟ้าแดดสงยาง เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อและ
ให้บริการของนักศึกษาในยามเร่งด่วนอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที และควรมีการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือเวลา
ราชการ 
 
อภิปรายผล  
 จากการวิจัยสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานส านักคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานส านักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เพศหญิง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
และมีการใช้บริการส านักงานคณบดี โดยเฉลี่ยเดือนละ จ านวน 1 ครั้ง โดยภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิธีการรับบริการติดต่อรับบริการด้วย
ตนเอง คือ การขอเพ่ิม ขอถอน ขอเปิดรายวิชา งานกู้ยืมทุนการศึกษา การขอส าเร็จการศึกษา และงานเอกสารอื่นๆ 
และได้รับข่าวสารต่างๆ จากการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณบดี ที่มีทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ โพธิลังกา (2557) เรื่องความคาดหวัง ความพึงพอใจ และ
คุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษา ส านักงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวไว้ว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านผลการศึกษา และคณะที่ศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน ความคาดหวังด้านบุคลากรและการบริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการความ  
พึงพอใจในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการ นอกจากน้ียังพบว่า ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่
มีต่อการให้บริการด้านอาคาร สถานที่ และด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ 
พรรณี ศรีกลชาญ (2552) เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของส านักงาน
วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความ
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พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวมมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรายด้านจากมาก
ไปน้อย เรียงตามล าดับดังน้ี ด้านการบริการห้องสมุด ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน ด้านการบริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี และสอคล้องกับ อรอนงค์  ค าคนซื่อ (2558) เรื่องความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้าน
การให้บริการเป็นอันแรก รองลงมาคือ ด้านการเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านอ านวยความสะดวก และด้าน
สถานที่ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
  1.1 สามารถน าผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการ  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการได้มากท่ีสุด 
  1.2 สามารถน าผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยอย่างต่อเน่ืองในเรื่องการให้บริการด้านอื่นๆ  
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
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ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการร้านกาแฟ อเมซอน ของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

SATISFACTION IN CONSUMER SERVICE QUALITY OF CAFÉ AMAZON COFFEE IN 
MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

จุรีพร ค านนท์1 อภิชา พรมแสง1 เกสร ขาวสีจาน1 นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์1 และ วศิน เพชรพงศ์พันธ์1 
Jureeporn Khamnon, Apicha Promseang, Kesorn Khosrijan, Nawarat Surattiworapat 

and Wasin Phetphongphan 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟสด      
อเมซอน 2) เพ่ือศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจการบริการร้าน 
กาแฟสด อเมซอน ในจังหวัดสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้คือ ผู้เข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ในอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครจ านวน 112,507 ราย ถูกใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
401 ราย สุ่มตัวอย่างโดยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (  =4.22) และ ด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.21) รองลงมา มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (  =4.14) ด้านส่งเสริมการตลาด (  =4.12) ด้านราคา  
(  =4.10) ด้านบุคลากร (  =4.08) และ ด้านกระบวนการให้บริการ (  =4.08) มีคะแนนน้อยสุดตามล าดับ          
2. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า เพศ และ ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการบริการร้านกาแฟแตกต่างกัน และ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจการบริการ
ร้านกาแฟสดวันที่ใช้บริการแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ 

ความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ ร้านกาแฟ อเมซอน 
 

ABSTRACT  
The objectives of this research including: 1. study the levels of Consumer Satisfaction 

to service quality of Café Amazon Coffee in Mueang District, Sakon Nakhon Province, 2. Compare 
characteristics of consumers to Consumer Satisfaction. The questionnaire was used as the tool for 
data collection. The population are 112,507 people in Mueang District, Sakon Nakhon Province, 
401 people are the samples of the study by Simple random sampling. The data was analyzed by 
using statistics of Mean, standard deviation and One-Way ANOVA  

The result found that 1. Respondents agreed with physical (  =4.22) and product 
(  =4.21) are at the most high level, distribution channels (  =4.14), promote marketing (  =4.12), 
price (  =4.10), personnel (  =4.08) and service process (  =4.08) are at the high level. 2. 
Consumers with different gender and education not have the differences of satisfaction to service 
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quality. However, consumers with different age, status, career, and revenue have the differences 
of satisfaction to service quality 

 
Keywords 

Satisfaction, Service Quality, Café Amazon Coffee 
 

ความส าคัญของปัญหา 
กาแฟสด เป็นเครื่องด่ืมที่กลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่เครื่องด่ืมชื่นชอบของคนทั่วโลกจ านวน

มากมายาวนาน แม้กาแฟจะไม่มีถ่ินก าหนดที่ประเทศไทย แต่กาแฟเป็นเครื่องด่ืมที่คนไทยไม่รู้จัก และบริโภคมาเป็น
เวลานาน ช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ันมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตรา
การเติบโตอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัด สาเหตุที่ธุรกิจน้ีเติบโตอาจมาจากธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟรายใหญ่  ๆ จาก
ต่างประเทศที่ได้เข้ามาลงทุน เช่น สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ีเวิรด์ ที่ได้สร้างความต่ืนตัวให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจร้านกาแฟ
สดเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย
แสดงถึงตลาดธุรกิจกาแฟสดน้ียังมีอนาคต และยังขยายตัวต่อไปได้อีก (วีพีพี โปรเกรสซิฟ, 2561) 

กระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ยนจากนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จ
มานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบด ที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบายมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ส าหรับการ
ด่ืมกาแฟมากย่ิงข้ึน ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามันน้ันถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและรายได้ดีอีกธุรกิจหน่ึง 
เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่เข้ามาในสถานีบริการน้ ามัน ไม่ได้ต้องการ เติมน้ ามันเพียงอย่างเดียวแต่
ต้องการใช้บริการอย่างอื่นด้วย รวมทั้งใช้บริการร้านกาแฟสด ร้านกาแฟสด อเมซอน จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผู้ที่
เดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อนระหว่างทาง เป็นการเพ่ิมความสดชื่นให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเหน่ือยล้า 
จากการเดินทางด้วยเครื่องด่ืมที่มีให้เลือกสรรมากมายโดยเฉพาะเครื่องด่ืมที่ทางร้านกาแฟสด อเมซอน น าเสนอ เป็น
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องด่ืมประเภทกาแฟสดที่มีกลิ่นหอม และมีรสชาติเข้มข้น สามารถเรียกความสดชื่น 
กระฉับกระเฉงให้กับร่างกายเป็นอย่างดี (ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน, 2561) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ธุรกิจการเปิด
ร้านกาแฟเป็นที่นิยมในปัจจุบันมีคู่แข่งทางการตลาดทางตรงมากมาย ดังน้ันจึงควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการ
ให้บริการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง 

จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้ศึกษาเกี่ยวความพึงพอใจในการให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสกลนคร เพ่ือทราบถึงเหตุผลที่เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ผลการวิจัยท าให้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค และเป็นแนวทางด าเนินกิจการแก่ผู้สนใจธุรกิจร้านกาแฟสด  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือความพึงพอใจในการให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สกลนคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่กลุ่มคนในอ าเภอเมืองสกลนคร มีจ านวน
ประมาณการประชากรอ าเภอเมืองสกลนครของปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน  112,507 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 
2561) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณด้วยสูตรของ Yamane (1973) และเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ 
จ านวน 401 ราย สุ่มตัวอย่างโดยได้จาก การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ One-Way ANOVA  

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถาม
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด เป็นแบบสอบถามที่ใช้ทั้งค าถามปลายปิดและปลายเปิด โดยรายละเอียดของ
แบบสอบถามประกอบด้วยส่วนค าถาม 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัด 
สกลนคร 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ       
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย     
4. การส่งเสริมทางการตลาด 
5. บุคลากร        
6. ลักษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ต่อเดือน 
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1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟสด       
อเมซอน เพ่ือก าหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็นที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายละขอบเขตการศึกษา 

2.  น าผลการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา
เน้ือหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

3.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชียวชาญเพ่ือพิจารณา ความครบถ้วน ความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเน้ือหาของการวิจัย (IOC) เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

4.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.1  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบใช้ (Try – out) กับผู้ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน    

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
4.2  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirm Factor Analysis: CFA) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .54 -.76 
ด้านราคา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .578 -.730 ด้านช่องทางการจัดหน่าย มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง  .523-.834 ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน           
อยู่ระหว่าง .67 -.73 ด้านบุคลากร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .72-.78 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .54 -.85 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .84 – 84 ซึ่งสอดคล้องกับ Hair et al (2010) ได้เสนอว่าค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต้องมีค่า 0.40 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ตามตารางที ่1  

4.3  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) มีค่าอยู่ระหว่าง พบว่า ด้าน
ราคา เท่ากับ .68 รองลงมาเป็น ด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ .647 ด้านบุคลากร เท่ากับ .63 ด้านผลิตภัณฑ์ 
เท่ากับ .62 ด้านกระบวนการให้บริการ เท่ากับ.58 ด้านลักษณะกายภาพ เท่ากับ .53 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เท่ากับ .53 ได้รับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally and Bernstein (1994) ได้ที่ระบุว่า.70 ข้ึนไป
จึงจะถือว่ายอมรับได้ ตามตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 น้ าหนักองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ข้อ น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชือ่มั่น 
1 ด้านผลิตภัณฑ์ .54 -.76 .62 
2.ด้านราคา .57 -.73 .68 
3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .52 -.83 .53 
4.ด้านส่งเสริมทางการตลาด .67 -73 .64 
5.ด้านบุคลากร .72 -78 .63 
6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7.ด้านลักษณะการให้บริการ 

.54 - 85 

.84 - 84 
.53 
.58 

  
5.  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน า แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1.  ด าเนินการแจกแบบสอบถามและท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยออกไปศึกษา ณ ร้าน
กาแฟสด อเมซอน ที่เลือกไว้ 
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 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมด
จ านวน 401 ราย  
 3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบในแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากน้ันบันทึกคะแนน
ค าตอบลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ 
ร้านกาแฟสด อเมซอนด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการให้บริการด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  จากการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด 
สกลนคร ตามตารางที ่2 พบผลส ารวจดังน้ี 
 1.1  ผลการส ารวจด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  =4.21) โดยที่รสชาติกาแฟและเครื่องด่ืมอื่นๆ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.32) รองลงมาเป็นชนิดเครื่องด่ืมมีความ
หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.29) มีเบเกอร์รี่จ าหน่ายในร้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  =4.25) ตราย่ีห้อ คาเฟ่ อเมซอน เป็นที่รู้จักแพร่หลายความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.21) และภาชนะ 
และบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =3.98) ตามล าดับ 
 1.2  ผลการส ารวจด้านราคา ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการด้านด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.10) โดยที่มีราคาให้เลือกตามบรรจุภัณฑ์ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด (  =4.29) รองลงมาเป็น การติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน 
อยู่ในระดับมาก (  =4.02) และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(  =4.01) ตามล าดับ 
 1.3  ผลการส ารวจ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม     
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.14) โดยที่1 
ที่ต้ังของร้านสะดวกต่อการเดินทาง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.25) รองลงมา
เป็น ท่ีต้ังของร้านหาง่าย อยู่ในระดับมาก (  =4.19) และจ านวนสาขามีมากเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =4.01) ตามล าดับ 
 1.4  ผลการส ารวจด้านส่งเริมการตลาดผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.12) โดยที่ จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้
ร่วมสังสรรค์ และรับรางวัล ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.18) รองลงมาเป็น มีของ 
พรีเมี่ยมให้แลก เช่น แก้วอเมซอน กระเป๋าผ้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.14) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.01) และการให้ส่วนลด ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =4.04) ตามล าดับ 
 1.5  ผลการส ารวจด้านบุคลากรผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.08) โดยที่มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทของ
พนักงานความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.13) รองลงมาเป็นพนักงานมีบุคลิกภาพและ
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แต่งกายเหมาะสม ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.09) และความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของ
พนักงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =4.04) ตามล าดับ 
 1.6  ผลการส ารวจด้านลักษณะทางกายภาพผลการศึกษาข้อมูล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ        
มากที่สุด (  =4.22) โดยที่มีนิตยสาร หนังสือพิมพ์และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด     
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.48) รองลงมาเป็นการจัดสรรที่น่ังในร้านและนอกร้านเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.33) การตกแต่งร้านทันสมัย ป้ายหน้าร้านชัดเจน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.06) 
และบรรยากาศในร้านเป็นกันเอง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด(  =4.03) ตามล าดับ 
 1.7  ผลการส ารวจด้านกระบวนการให้บริการผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของข้อมูลด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.08) 
โดยที่ ความถูกต้องรวดเร็ว ในการสั่งซื้อและรับสินค้า/บริการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.14) และความถูก
ต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.03) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.21 0.48 มากท่ีสุด 
ด้านราคา 4.10 0.64 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.14 0.56 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 4.12 0.57 มาก 
ด้านบุคลากร 4.08 0.64 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.22 0.57 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.08 0.76 มาก 

  
3.  จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน จังหวัดสกลนครการ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
  สมมุติฐาน 1 เพศของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ร้าน
กาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เก่ียวกับเพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังน้ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินภา พิมรินทร์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ เครื่องด่ืมกาแฟสดที่ร้าน True Coffee สาขา
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษกที่พบว่า เพศ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริการ
ร้านกาแฟสด 
  สมมุติฐาน 2 อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เก่ียวกับอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    
ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี พันหัน (2551) พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนใน
ศูนย์การค้า จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
บริโภค กาแฟสดในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี 
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  สมมุติฐาน 3 สถานภาพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เก่ียวกับสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet &Sherbet โกลเด้น เพลซ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่
แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet ทางด้านในอนาคตจะใช้บริการที่ร้านมากข้ึน
หรือน้อยลงแตกต่างกัน 
  สมมุติฐาน 4 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เก่ียวกับระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Krajang 
(2008) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อกาแฟส าเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา แตกต่างกน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกาแฟส าเร็จรูปพร้อมด่ืม
บรรจุกระป๋องไม่แตกต่างกัน 
  สมมุติฐาน 5 อาชีพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เก่ียวกับอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (2561) ที่พบว่า อาชีพมีผลต่อกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟสดในอ าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
  สมมุติฐาน 6 รายได้ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้
บริการ ร้านกาแฟสด อเมซอน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เก่ียวกับรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
นิอร สิงหิรัญเรือง (2555) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริหารจัดการ
ร้านกาแฟสด ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า รายได้ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจร้านกาแฟสดแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน จังหวัดสกลนคร  

 

คุณภาพการให้บริการ ปัจจัย จ านวน x  S.D. F    Sig. 
เพศ ชาย 161 4.15 .44 .27 .59 

 หญิง 240 4.13 .40   

อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 100 4.21 .26 10.56 .00 
21 - 30 ปี 158 4.23 .34   
31 - 50 ปี 120 3.99 .48   
50 ปีข้ึนไป 23 3.95 .77   

สถานภาพ 

โสด 190 4.19 .35 3.29        .02 
สมรส 185 4.11 .43   
แยกกันอยู่ 17 3.92 .64   
หย่าร้าง 9 3.94 .75   

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 95 4.18 .33 .54 .65 
มัธยมศึกษา 133 4.12 .38   
ปริญญาตรี 150 4.12 .45   
สูงกว่าปริญญาตรี 23 4.12 .69   

 
 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 127 4.24 .25 5.36 .00 
พนักงานเอกชน 125 4.10 .47   
ธุรกิจส่วนตัว 108 4.11 .44   
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ/
ลูกจ้างภาครัฐ 

41 3.98 .55   

 
รายได้ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 93 4.26 .36 7.42 .00 
10,001-20,000 บาท 142 4.20 .42   
20,001-30,000 บาท 106 3.98 .40   
30,001-40,000 บาท 51 4.05 .43   

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร         
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 ข้อมูลผู้บริโภคที่ได้จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่น้ันเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญา อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ย 10 ,001 – 20,000 บาท ดังน้ันการ
วางแผนการตลาดควรค านึงถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มน้ี และควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างข้ึนกว่าเดิม และก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ความถ่ีในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ
จ านวนครั้งที่นิยมเข้าใช้บริการเท่ากับหรือมากกว่า7ครั้งต่อเดือน ซึ่งถือว่ามากผู้ประกอบการควรพิจารณาแนวทาง
และกลยุทธ์ในการเพ่ิมความถ่ีในการเข้าบริการต่อเดือนให้เ พ่ิมมากข้ึน โดยมีการน าเสนอเครื่องด่ืมรสชาติที่แปลก
ใหม่อย่างต่อเน่ือง และมีการท าระบบสมาชิกสะสมแต้มแลกซื้อ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า เป็นการใช้
หลักการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วย 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ รสชาติกาแฟและเครื่องด่ืมอื่น ๆ ความสม่ าเสมอ
ของรสชาติเครื่องด่ืม ดังน้ันควรให้ความส าคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ท าตามสูตรเพ่ือไม่ให้
รสชาติผิดเพ้ียน รสชาติคงที่สม่ าเสมอ สูตรกาแฟและเครื่องด่ืมอื่น ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ แต่ต้องมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งจะมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากกว่า
เพศชาย โดยบริโภค คาปูชิโน่ มากที่สุด เรื่องด่ืมน้ันควรลดหวานลงเล็กน้อย 

ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การมีราคาให้เลือกตามบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท
เครื่องด่ืมหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกว่าสินค้ามีราคาที่ผู้บริโภคมีก าลังที่จะซื้อ หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความอยากท่ีจะซื้อสินค้าและบริการน้ัน ๆ และควรจัดวางในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งของบดบัง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ที่ต้ังของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 
สามารถพบเห็นง่าย มีการขยายสาขาครอบคลุมทั้งภายในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ในเส้นทางที่มีการเจรจามาก
หรือเส้นทางสายหลัก และภายนอกสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ในแบบนอกอาคาร และในอาคารมากข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลุ่มคนท างาน 

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์ และรับ
รางวัลให้ลูกค้าได้รับรางวัลบางอย่าง เช่น ต๋ัวเดินทาง หรือสินค้าจากแบรนด์ โดยการที่ลูกค้าจะได้รับของรางวัลน้ันๆ 
มาจากการร่วมสนุกลุ้นรางวัล เช่น ซื้อสินค้า ใช้บริการที่ร้าน และส่งใบเสร็จ, sms, รหัสต่าง ๆ มาเพ่ือร่วมสนุก และ
รอลุ้นรางวัลเมื่อจบกิจกรรม 

ด้านบุคลากร ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทของพนักงาน สร้าง
คุณลักษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริโภคและที่ส าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของพนักงานที่ดี
ควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะทางกาย คือ เป็นประการด่านแรกของการให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัสเราโดย
การมองเห็นก่อน ฉะน้ัน การมีบุคลิกภาพที่ดีมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท าก่อนการมีบุคลิกภาพ
ที่ดี ให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส เพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มีนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ Wi-Fi     
ไว้บริการลูกค้า มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wi-Fi/Internet เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือผู้ที่รอรับสินค้า
กลับไปบริโภคที่บ้าน จัดท่ีน่ังให้เพียงพอและสะดวกสบายต่อการใช้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ความถูกต้อง รวดเร็วในการช าระเงิน 
ดังน้ันควรมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพต้ังแต่ข้ันตอนการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าการส่งมอบสินค้าและบริการ 
และข้ันตอนการช าระเงิน เพ่ือความถูกต้องและถูกต้องในการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลา 12.01 -15.00 น.     
ซึ่งเป็นเวลาท่ีผู้บริโภคเข้าใช้บริการมากท่ีสุด 

ตาราง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคใน จังหวัดสกลนคร  

ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความแตกต่างเฉพาะแต่ละบุคคล โดยมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยปัจจัย ดังต่อไปน้ี 

- อายุ แต่ละช่วงชีวิตมีความต้องการในสินค้าและบริการหรือการบริโภคที่แตกต่างกัน ในวัยเด็กจะ
ต้องการแต่ความสนุกสนาน วัยท างานจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะมีการบริโภคข่าวสารหรือบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์
มากข้ึน แต่ละช่วงอายุและแต่ละบุคคลระดับความต้องการสินค้าและบริการในการบริโภคจะไม่เท่ากัน แต่มีสิ่งเดียว
ที่ทุกช่วงอายุต้องการคือความสะดวกสบาย 

- อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างมาก แต่ละอาชีพมีความต้องการในสินค้าและบริการที่
สอดคล้องกับอาชีพของตน การใช้ชีวิต การท างานแตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ธุรกิจจะมีการแต่งกายให้ตนเองดูภูมิ
ฐานอยู่เสมอ แต่พ่อค้าแม่ค้าตลาดสนจะสนใจในเรื่องน้ีน้อยกว่านักธุรกิจ 

- สถานภาพ ในแต่ละสถานภาพมีพฤติกรรมบริโภคสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน   
หากครอบครัวใหญ่ข้ึนความต้องการสินค้าและบริการก็เพ่ิมข้ึนตามขนาดของจ านวนสมาชิกในครอบครัว หรือลดลง
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ตามจ านวนสมาชิก เช่น คนโสด ภาวะทางการเงินค่อนข้างต่ า จึงซื้อสินค้าและบริการเพ่ือความต้องการตนเองตาม
กระแสค่านิยมของสังคมอยู่ แต่หากมีครอบครัวจะมีพฤติกรรมที่ค านึงถึงสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน การบริภคก็
มากข้ึน จากท่ีเคยซื้อเป็นชิ้นเดียวก็เปลี่ยนมาซื้อเป็นแพ็คเก็จ และผู้ร่วมตัดสินใจในการบริโภค 

- การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ แม้ว่าผลการวิเคราะห์จะไม่พบว่าแตกต่าง อย่างไรก็ตามผู้ที่มี
การศึกษาท่ีดีส่วนใหญ่ย่อมมีพฤติกรรมการเลือกสรรสิ่งที่ดี ท่ีมีคุณค่าต่อการบริโภคของตนเอง เน่ืองจากมีความรู้ใน
สิ่งต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ที่มีการศึกษาที่ดีจะเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่
คุณภาพมากกว่าเลือกเพราะราคา  

- รายได้ แต่ละบุคคลมีรายได้ที่มาจากการท างานหรือท าธุรกิจแตกต่างกัน ซึ่งก็เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคล ผู้ที่มีรายได้มากจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีการตัดสินใจรวดเร็วและง่ายกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อย หรือมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานมากกว่า 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

SATISFACTION OF SERVICE QUALITY AT SAKON NAKHON HOSPITAL: CASE STUDY 
MUEANG SAKON NAKHON DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

สุกัลญา เพ็งอินทร์1 กุลธิดา สิงห์ธานี1 มิ่งสกุล โฮมวงศ์1 ดวงฤดี อิ่มบุญสุ1 และ วศิน เพชรพงศ์พันธ์1 
Sukulya Pengin, Kuntida Singtanee, Mingsakul Homewong, Duangrudee Imboonsu 

and Wasin Phetphongphan 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครได้แก่ 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการให้ความมั่นใจ        
2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมาใช้บริการที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้คือ คือกลุ่มผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล
สกลนคร ถูกใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
ทั้งหมด โดย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ( x =3.99) มีคะแนนมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ ( x =3.90) ด้านความ
เชื่อถือและไววางใจ ( x =3.850) ด้านการให้ความมั่นใจ ( x =3.79) และ ด้านการตอบสนองหรือความรวดเร็ว ( x =
3.71) ตามล าดับ 2) ปัจจัยการมาใช้บริการ พบว่า ลักษณะการมาใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการ และ วิธีการ
จ่ายค่ารักษาฯ แตกต่างกัน มคีวามพึงพอใจคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่เลือกใช้บริการ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ 

คุณภาพการให้บริการ โรงพยาบาลสกลนคร  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to 1) to study the service quality level of Sakon Nakhon 

Hospital include physical, caring, reliability, quick response and confidence. 2) Compare 
characteristics of consumer satisfaction to service quality of Sakon Nakhon Hospital. The 
questionnaire was used as the tool for data collection. The population are people in Sakon 
Nakhon Province, 400 people are the samples of the study by accidental sampling. The data was 
analyzed by using statistics of One-Way ANOVA  

The result found that 1) respondents have satisfaction with service quality is at a high 
level. Ranking points as follows physical ( x =3.99) caring ( x =3.90) reliability ( x =3.850) 
confidence and quick response ( x =3.71). 2) Respondents with different using service type, using 
service participant, and payment mode have the differences of satisfaction to service quality. 
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However, Respondents with different a selection reason not has the differences of satisfaction to 
service quality. 

 
Keywords 

Service Quality, Sakon Nakhon Hospital 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพของสังคมปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากภาวะ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้มีการน ากลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโล ยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในด้านการบริหารจัดการมากข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการให้เป็นที่พึงพอใจและประทับใจต่อผู้
เข้ารับบริการให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน ซึ่งการบริการทางด้านสุขภาพน้ันนับได้ว่าเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุก
คนและทุกกลุ่มที่จะได้รับด้วยมาตรฐานที่ดีพอ โรงพยาบาลเป็นสถานบริการทางด้านสุขภาพที่ส าคัญเพ่ือให้บริการ
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและรัฐบาลได้พยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและกระจายให้ครอบคลุมประชาชนใน 
ทุกพ้ืนที่แต่ในความเป็นจริงประชาชนยังไม่ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน ดังน้ันโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เขามารับบริการในระดับ
ความพึงพอใจที่สามารถยอมรับได้ (แก้วมณี กิ้งเงิน, 2559) 

สถานบริการด้านสุขภาพของภาครัฐมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรมากกว่าภาคเอกชนที่มีการให้บริการที่ดีกว่า
และมีการแข่งขันการให้บริการสูง เมื่อกล่าวถึงโรงพยาบาลรัฐบาลจะปรากฏในเรื่องของจ านวนผู้มารับบริการสูงข้ึนผู้
ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย และในปัจจุบันผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีมีเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อย ๆ จึงท าให้โรงพยาบาลรัฐเปรียบเสมือนที่พ่ึงที่ส าคัญเวลาที่พวกเขาเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ในทางกลับกัน 
ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยก าลังขยายตัวเพ่ิมข้ึน ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน จนส่งผลกระทบถึงการ
ให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่ดูจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการ
ให้บริการ โรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะมีการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยได้ไม่ทั่วถึง เน่ืองจากกลุ่มผู้ใช้บริการมีจ านวนมาก 
บุคลากรภายในโรงพยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ บางครั้งผู้ใช้บริการต้องใช้เวลานานในการรอคิว
การรักษา ส่วนเรื่องยาและเวชภัณฑ์งบประมาณท่ีทางรัฐบาลจัดสรรให้บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอต้อการใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อสิ่งของจ าเป็นประเภทยาและเวชภัณฑ์ (รุ่งฤดี กลาหาญ, 2560)  จากปัญหาดังกล่าวและความคาดหวังของ
ประชาชนที่เพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ความต้องการบริการด้านการแพทย์ของประชาชนเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาล
รัฐบาลจัดให้ได้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ดัง น้ันการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการการด าเนินงานที่มีคุณค่าให้คุ้มค่าเงินจึงเป็นที่รีบด าเนินการ และข้อมูลสนับสนุนทางด้าน
คุณภาพ การให้บริการจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจาก
ความส าคัญดังกล่าวการวิจัยครั้งน้ีจึงท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร เพ่ือที่จะน าผล
การศึกษามาท าการวางแผน ปรับปรุง ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าค าของบประมาณ และเพ่ือจัดท าคุณภาพ
การให้บริการของโรงพยาบาล ทั่วไปให้ดีข้ึน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการให้ความมั่นใจ  

2)  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมาใช้บริการที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร ในจังหวัดสกลนคร         

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
 

    ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
     (Independent Variable)              (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) 
 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะการมาใช้บริการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล
สกลนครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลสกลนครแตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 3 เหตุผลที่เลือกใช้บริการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล
สกลนครแตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 4 วิธีการจ่ายค่ารักษาฯที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล
สกลนครแตกต่างกัน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาครั้ง
น้ี คือกลุ่มผู้มาใช้บริการโรงพยาลบาล ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ของผู้มาที่มาใช้บริการ ในแต่ละวันของ
โรงพยาบาลสกลนคร การหาขนาดของกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบค่าแน่นอน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแทนค่าสูตร ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อย 95% และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5% (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2559) ได้ดังน้ี 
    n = (1.96)2 = 384.16  หรือ 385 คน 
                            4(0.05)2   

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังน้ันขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งน้ีเท่ากับ 400 
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างครั้งน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ใช้วิธีท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้
บริการในโรงพยาบาลสกลนคร 

    ปัจจัยการมาใช้บริการ 
1.ลักษณะการมาใช้บริการ 
2.ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการ 
3.เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 
4.วิธีการจ่ายค่ารักษาฯ 

    คุณภาพการให้บริการ 
1.ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 
2.ด้านการเอาใจใส่ 
3.ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 
4.ด้านการตอบสนอง 
5.ด้านการให้ความมั่นใจ 
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ข้ันตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 จะเป็นพ้ืนที่ลงสนามในการแจกแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลสกลนคร โดยลักษณะข้อค าถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท า
แบบสอบถามข้ึนจากการศึกษาค้นคว้าจากต ารา ข้อมูลจากทางเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์
เป็นลักษณะข้อค าถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question)        
ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้มาใช้บริการ จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย ลักษณะการมา
ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้บริการ เหตุผลที่เลือกมาใช้บริการ วิธีการจ่ายค่า รักษาพยาบาล 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
เชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้ความมั่นใจ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรา
ภาค (Interval Scale) หรือมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 19 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นปลาย
ปิดแบบสเกลการให้คะแนน (Rating Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนัก ของการประเมินเป็น5 ระดับตามแนวคิดของ
Likert 

 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศ้ึกษาได้ศึกษาตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารตารางและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการให้ บริการโรงพยาบาลสกลนคร 
ประกอบด้วยสถานที่ในการใช้บริการรูปแบบของการใช้บริการ ลักษณะการมาใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร ผูมี
ส่วนรวมในการเลือกใช้บริการตามคุณภาพการให้บริการ เหตุผลที่เลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร วิธีการ    
จายคารักษาพยาบาล และ คุณภาพการให้บริการ ของการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 
 2.  น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาเน้ือหา
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 3.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา ความครบถ้วน ความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเน้ือหาของการวิจัย (IOC) เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า  
 3.1  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ือขอค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม โดยทุกข้อค าถามมี คะแนน IOC มากกว่า 0.66 
 3.2  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน าไปวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
  3.3  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด 
 4.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบใช้ (Try  Out) กับผู้บริโภคใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
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 4.2  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ( Construct Validity) องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirm Factor Analysis: CFA ) พบว่า ด้านที่สัมผัสได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง .803- 
.876 ด้านเอาใจใส่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง .798 - .882 ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .839 -.898 ด้านการตอบสนอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน     
อยู่ระหว่าง .787-.861 และ ด้านการให้ความมั่นใจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง  .706-.881 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hair, et al (2010) ได้เสนอว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้องมีค่า 0.40 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ตาม
ตาราง 1 

 4.3  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) พบว่า ด้านความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ (.892) ด้านเอาใจใส่ (.872) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (.865) ด้านการตอบสนองหรือความเร็ว (.849) และด้านการ
ให้ความมั่นใจ (.845) ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally and Bernstein (1994) ที่ระบุว่า .70 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ 
ตามตาราง 1 

 
ตาราง 1 น้ าหนักองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ข้อ น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชือ่มั่น 
1. ด้านที่สัมผัสได้ .803-.876 .865 
2. ด้านเอาใจใส่ .798-.882 .872 
3. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ .839-.898 .892 
4. ด้านการตอบสนองหรือความเร็ว .787-.861 .849 
5. ด้านการให้ความมั่นใจ .706-.881 .845 

 
5.  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน า แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

การเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลสกลนคร ท าการเก็บข้อมูลเป็นแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) ได้แบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลในการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดย
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังน้ี 

1.1  แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร 
1.2  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการท าการศึกษา ซึ่งได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากต ารา ข้อมูลจากทางเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การท าการศึกษาในครั้งน้ี 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบตามสมมติฐานพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณลักษะพ้ืนฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยความพึงพอใจการใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายซึ่งมีจ านวน 

202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 อายุระหว่าง 40-50 ปี ซึ่งมีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการมาใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 - จ าแนกตามลักษณะการมาใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ตรวจโรคทั่วไปจ านวน 185 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 46.3 รองลงมาตรวจโรคเฉพาะทาง เช่น ตา คอ หู จ านวน 83 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 20.8 ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และตรวจรักษาอาการตอเน่ือง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
ตามล าดับ 
 - จ าแนกตามผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประชากรทั่วไปส่วนใหญ่    
เป็นผู้ป่วยมาด้วยตนเอง จ านวน 219 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาครอบครัว/ญาติ จ านวน 161 คน โดย
คิดเป็นร้อยละ 40.3 และเพ่ือน จ านวน 20 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

    - จ าแนกตามเหตุผลที่เลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประชากรทั่วไปส่วนใหญ่ ใกล้บ้าน 
จ านวน 171 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาตามสิทธิที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพฯ จ านวน 130 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 32.5 ชื่อเสียงของโรงพยาบาล จ านวน 78 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 19.5 และ มีความสามารถในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 21 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

- จ าแนกตามวิธีการจ่ายค่ารักษาฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประชากรทั่วไปส่วนใหญ่บัตรทอง 30 
จ านวน 167 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาบัตรประกันสังคม จ านวน 97 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 24.3    
เงินสด จ านวน 88 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 22.0 และ ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาของรัฐ จ านวน 48 คน โดยคิดเป็น  
ร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากโดยมีคะแนนที่ 3.8503 ซึ่งเรียงตามปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดได้ดังน้ี 
 ล าดับที่ 1 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ระดับความคิดเห็น โดยรวมระดับมาก        
( x =3.99) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความสะดวกสบายและสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ ( x =4.09) 
รองลงมาเป็นมีป้ายบอกจุดบริการและแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน ( x =4.06) มีเครื่องมือและ       
อุปกรณ์ด้านการแพทย์ทีใ่ช้ในการให้บริการพร้อม สะอาดและครบถ้วน ( x =3.96) และ มีการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีน่ัง ห้องน้ า สถานที่จอดรถ ลิฟท์ เตียงคนไข้ รถเข็น ฯลฯ ( x =3.86) ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการเอาใจใสระดับความคิดเห็น โดยรวมระดับมาก         
( x =3.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่มีการแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา/วิธีการรักษาสุขภาพ/
วิธีการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับบริการ ( x =3.96) รองลงมาเป็นแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสนใจต้ังใจฟังการเล่าอาการของ
ผู้รับบริการ และให้ค าแนวน าเป็นอย่างดี ( =3.93) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความเสมอภาคให้ความช่วยเหลือโดย
ไมเลือกปฏิบัติ ( x =3.90) และ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยถ้อยค ากิริยาท่าทางที่สุภาพ ใจเย็นและเป็นกันเอง ( x
=3.84) ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจระดับความคิดเห็น โดยรวม
ระดับมาก ( x =3.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีคุณภาพในการรักษาพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ( x =3.91)  
รองลงมาเป็นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ( x =3.85) มีการให้บริการอย่างครบถ้วน 
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ถูกต้อง ( x =3.82) และ การให้บริการที่มีความช านาญสามารถชี้แจง/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ( x =3.82) 
ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 4 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจ ระดับความคิดเห็น โดยรวมระดับมาก 
( x =3.79) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีชื่อเสียงในด้านการรักษาพยาบาล ( x =3.99) รองลงมาเป็น แพทย์มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ( x =3.89) สามารถสื่อสารเก่ียวกับการบริการให้เป็น ( x =3.81) และ มีมหาวิทยาลัยแพทย์ที่
มีทักษะและความรู้รองรับ ( x =3.47) ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 5 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองหรือความรวดเร็วระดับความคิดเห็น 
โดยรวมระดับมาก ( x =3.71) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน ไม่ซับซ้อน ( x =3.82)  
รองลงมาเป็นระยะเวลารอรับบริการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ( x =3.74) มีจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ ( x =3.66) และ การให้บริการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ( x =3.63)  
ตามล าดับ 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพการให้บริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ  S.D ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 3.99 0.860 มาก 
ด้านการเอาใจใส 3.90 0.894 มาก 
ด้านความเชื่อถือและไววางใจ 3.85 0.855 มาก 
ด้านการตอบสนองหรือความรวดเร็ว 3.71 0 .910 มาก 
ด้านการให้ความมั่นใจ 3.79 0.917 มาก 

รวม 3.8503 .64088 มาก 
 

4.  จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงพยาบาลสกลนครของผู้ใช้บริการสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะการมาใช้บริการแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลสกลนครแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครพบว่า F มีค่าเท่ากับ 6.061 ค่า และค่า Sig 
มีค่าเท่ากับ .000 น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติ หมายความว่าลักษณะการมาใช้บริการแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสกลนครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครพบว่า F มีค่าเท่ากับ 3.461 ค่า และค่า Sig 
มีค่าเท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติ หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสกลนครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 เหตุผลที่เลือกใช้บริการแตกต่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการใช้บริการ
โรงพยาบาลสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครพบว่า F มีค่าเท่ากับ 2.146 ค่า และค่า Sig 
มีค่าเท่ากับ .094 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิติ หมายความว่าตามเหตุผลที่เลือกใช้บริการ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสกลนครไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 4 วิธีการจ่ายค่ารักษาฯที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลสกลนครแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการโรงพยาบาลสกลนครพบว่า F มีค่าเท่ากับ 5.741 ค่า และค่า Sig 
มีค่าเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติ หมายความว่าวิธีการจ่ายค่ารักษาฯ แตกต่างกัน
มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการให้บริการสกลนครแตกต่างกัน 

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ

โรงพยาบาลสกลนคร 
 

ปัจจัย  n x  S.D. F Sig 
ลักษณะการมาใช้

บริการ 
ตรวจสุขภาพประจ าปี 83 3.7416 .51198 6.061 .000 
ตรวจโรคทั่วไป 185 3.8514 .68050   

 ตรวจโรคเฉพาะทางฯ 83 3.7584 .59402   
 ตรวจรักษาอาการต่อเน่ือง 49 4.1857 .66222   

ผู้มีส่วนร่วมในการใช้
บริการ 

ตนเอง 219 3.9251 .70210 3.461 .032 
ครอบครัว/ญาติ 161 3.7516 .55072   
เพ่ือน 20 3.8250 .51720   

เหตุผลที่เลือกใช้
บริการ 

ใกล้บ้าน 171 3.8067 .73738 2.146 .094 
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล 78 3.8532 .49657   
ตามสิทธิที่ระบุในบัตรประกัน
สุขภาพฯ 

130 3.8523 .58779   

มีความสามารถในการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลได้ 

21 4.1810 .51319   

วิธีการจ่ายค่ารักษาฯ เงินสด 88 3.7398 .64950 5.741 .001 
ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาของรัฐ 48 3.8875 .65180   
บัตรประกันสังคม 97 3.6918 .51060   
บัตรทอง 30 167 3.9898 .67374   

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  จากการศึกษาได้ศึกษาเพียงแค่ โรงพยาบาลสกลนครเพียงโรงพยาบาลเดียวของรัฐบาล                
ซึ่งโรงพยาบาลสกลนครเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด หากจะศึกษาในครั้งต่อไปควรเลือกศึกษาโรงพยาบาลหลายๆ
แห่งที่มขีนานใกลเคียงกันเพ่ือหาข้อแตกต่างกันได้มากข้ึน 

2.  ผลการศึกษาวิจัย คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่    
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการให้ความมั่นใจ มีคุณภาพในระดับปานกลางจึงควรที่
จะมีการพัฒนาคุณภาพการบริการในแต่ละด้านดังน้ี 

- ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ควรเพ่ิมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ น้ าด่ืม ห้องน้ า 
เตียงคนไขรถเข็นฯลฯ  

- ด้านการเอาใจใส่ควรให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษ และ
สื่อสารด้วยถ้อยค ากิริยาท่ีสุภาพ ใจเย็น เปน็กันเองกับผู้มาใช้บริการ 
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- ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้เขาใจกระบวนการให้บริการและ
มาตรฐานการบริการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความช านาญแก่ตนเอง 

- ด้านการตอบสนอง ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีการฝึกฝนทักษะการบริการที่รวดเร็ว
และมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย เพ่ือลดระยะเวลาการรอคิวนานของผู้มาใช้บริการ 

- ด้านการให้ความมั่นใจควรสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในเรื่องต่าง ๆ เช่น มีแพทย์เฉพาะ
ทางรองรับการรักษาพยาบาล และบุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ในการตอบข้อซักถาม เปน็ต้น 

3.  สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปวางแผนปรับปรงุ และจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการท างานด้านคุณภาพการบริการและด้านอื่นๆของโรงพยาบาล 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี 
RATIO ANALYSIS FOR WING 23 UDON THANI SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE 

 อัจฉริยา วงษ์ชมภู1 และ เสาวนีย์ สิทธิโชติ1 

Atchariya Wongchompoo and Saowanee Sittichot 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัด
อุดรธานี เครื่องมือในการวิจัยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) โดยใช้ข้อมูล    
ทุติยภูมิของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามแนวทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงิน  หมวดที่  2 สภาพคล่องทางการเงิน  หมวดที่ 3 
ประสิทธิภาพทางการท ารายได้ และหมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการปกป้องความเสี่ยง จ านวน 14 อัตราส่วน  

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี มีผลการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ B+ (ระดับที่ดี) เมื่อแยกเป็นรายหมวดตามชั้นคุณภาพเรียงล าดับดังน้ี ล าดับ
ที่ 1 หมวดที่ 2 สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในชั้นคุณภาพ A+ (ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย) ล าดับที่ 2 หมวดที่ 3 
ประสิทธิภาพการท ารายได้อยู่ในชั้นคุณภาพ A (ดีเย่ียม) ล าดับที่ 3 หมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกัน
ความเสี่ยงอยู่ในชั้นคุณภาพ B (ค่อนข้างดี) และล าดับท้ายสุด หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงินอยู่ในชั้นคุณภาพ C+ 
(สูงกว่าค่าท่ียอมรับได้) 
 
ค าส าคัญ 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze financial ratio for Wing 23 Udon Thani Savings and Credit 

Cooperative. The Research tools in Financial Ratio Analysis. The Interpretation of secondary data 
from the statement of financial position and income statement for the year 2016. Compare with 
the standard of financial security of savings cooperatives according to the Cooperative League 
guidelines of Thailand. The standard covers four financial aspects namely: financial structure, 
liquidity ratio, earning efficiency and asset quality and hedging. 

Results showed that the overall quality of operation of Wing 23 Udon Thani Savings 
and Credit Cooperative, was rated as good (B+). Specifically, in the aspects of liquidity ratio (A+). 
Earning efficiency was rated as excellent (A) asset quality and hedging were rated as quite good 
(B) while financial structure as higher than acceptable values (C+). 
 
Keywords 

Financial Ratio Analysis, Savings and Credit Cooperative 
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ความส าคัญของปัญหา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนในหมู่ข้าราชการสหกรณ์
และพนักงานธนาคารเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์  ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น "ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2429 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัดสินใช้” ปัจจุบันชื่อว่า "สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด" การด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชนแห่ง
แรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูล จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี ได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมการออมและช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สมาชิก ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันมีสมาชิก 723 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นสถาบันการเงิน
รูปแบบหนึ่งที่มีการด าเนินงานเหมือนกับสถานบันการเงินอื่นๆ กล่าวคือ ระดมเงินฝาก และปล่อยกู้ให้สมาชิก โดย
ผ่านตราสารหรือเครื่องมือทางการเงินแบบต่างๆ ทั้งภายใต้ข้อก าหนดกฎหมายสถาบันการเงินแต่ละประเภท 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงส่งผลกระทบต่อสมาชิก และสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ เพราะนอกจากสหกรณ์ออมทรัพย์จะท าธุรกรรมกับสมาชิกแล้ว ยังต้องท าธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจ
ต่างๆ ในวงกว้างโดยเฉพาะในปัจจุบันรัฐบาลผ่อนคลายการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยอนุญาตให้มีการด าเนินธุรกิจ
การเงินได้หลากหลาย เช่น นาโนไฟแนนซ์พิโกไฟแนนซ์และอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
2560) จึงท าให้มีการแข่งขันการให้บริการทางด้านการเงินอย่างเข้มข้น การประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี เพ่ือรู้สถานะตนเองในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือวาง
แนวทางในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
              เครื่องมือในการประเมินศักยภาพในการด าเนินธุรกิจมีหลายประเภทที่ส าคัญคือการวิเคราะห์งบการเงิน 
(Analysis of Financial Statement) ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลจากงบการเงินจะสะท้อนให้เห็นการณ์ทางการเงินในอดีต
ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้บริหารรู้ศักยภาพธุรกิจของตนตลอดจนจุดอ่อนจุดแข็ง และน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการ
ด าเนินงานตลอดจนก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจต่อไปในอนาคต (โชคชัย เดชรอด, 2560) ผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์งบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพ่ือ
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ประเมินผล  
4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงินว่าแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากแหล่งใดและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 
ใช้ไปทางใดบ้าง จ านวน 6 อัตราส่วน หมวดที่ 2 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน เป็นการวัดความสามารถในการช าระ
หน้ีระยะสั้นหรือความจ าเป็นใช้เงินระยะสั้น จ านวน 3 อัตราส่วน หมวดที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการท ารายได้       
เป็นการวัดการลงทุนว่าก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด จ านวน 2  อัตราส่วน และหมวดที่ 4 ด้าน
ประสิทธิภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง เป็นการวัดคุณภาพสินทรัพย์ของกิจการว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ 
เพียงใด (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) เพ่ือทราบความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน อันเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการเงินในกับสหกรณ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
              เพ่ือวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามแนวทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

1.  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ โดยการน างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
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ตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 4 หมวด 14 อัตราส่วนทางการเงิน 
หลังจากน้ันน าผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมาจัดชั้นคุณภาพ (ตารางที่ 1 และ 2) 
 

ตารางที่ 1 การให้คะแนนและถ่วงน้ าหนักอัตราส่วนทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

 

ตารางที่ 2  การจัดชั้นคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่มา: ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์งบการเงินด้วยวิธีวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคง
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่าการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี  
มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ B+ (ระดับที่ดี) ได้คะแนนรวมร้อยละ 76.88 เมื่อแยกเป็นรายหมวด
ตามชั้นคุณภาพเรียงล าดับ ดังน้ี ล าดับที่ 1 หมวดที่ 2 สภาพคล่องทางการเงิน ได้คะแนนรวมร้อยละ 25 คะแนน อยู่
ในชั้นคุณภาพ A+ (ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย) ล าดับที่ 2 หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการท ารายได้ ได้คะแนนรวมร้อย
ละ 8.13 อยู่ในชั้นคุณภาพ A (ดีเย่ียม) ล าดับที่ 3 หมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง ได้คะแนน
รวมร้อยละ 7.08 อยู่ในชั้นคุณภาพ B (ค่อนข้างดี) และล าดับท้ายสุด หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงิน ได้คะแนน
รวมร้อยละ 36.67 อยู่ในชั้นคุณภาพ C+ (สูงกว่าค่าท่ียอมรับได้)  (ตารางที่ 3) 
 
 
 
 

ประเด็นวิเคราะห ์
จ านวน

อัตราส่วน 
คะแนนดิบ 

ข้อละ 8 คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน
รวม 

1. โครงสร้างทางการเงิน 6 48 1.1458 55 
2. สภาพคล่องทางการเงิน 3 24 1.0417 25 
3. ประสิทธิภาพการท ารายได้ 2 16 0.6250 10 
4. คุณภาพสินทรัพย์และการปกป้องกันความเสี่ยง 3 24 0.4167 10 

รวม 14 112 - 100 

ช่วงคะแนน ชั้นคุณภาพ ความหมาย 
>  85   A+ ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย 
>  80-85 A ดีเย่ียม 
>  75-80   B+ ดี 
>  70-75 B ค่อนข้างดี 
>  65-70   C+ สูงกว่าค่าท่ียอมรับได้ 
>  60-65 C ค่าท่ียอมรับได้ 
>  55-60   D+ ต้องใช้ความพยายามในการปรับปรุง 
<  55 D ต้องใช้ความพยายามในการปรับปรุงอย่างมาก 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 หมวดตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่งคงทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

 

อัตราส่วนทางการเงิน คะแนนถ่วงน้ าหนัก ชั้นคุณภาพ 

หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงิน 
อัตราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 5.73  
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม 3.44  
อัตราส่วนลูกหน้ีเงินกู้ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 5.73  
อัตราส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 5.73  
อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์รวม 6.87  
อัตราส่วนเงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ 9.17  

คะแนนรวม 36.67 C+ 
หมวดที่ 2 สภาพคล่องทางการเงิน 
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 8.33  
อัตราส่วนลูกหน้ีเงินกู้ที่ช าระตามก าหนด 8.33  
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากท้ังสิ้น 8.33  

คะแนนรวม 25.00 A+ 
หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการท ารายได้ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย 3.13  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 5.00  

คะแนนรวม 8.13 A 
หมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง 
อัตราส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อลูกหน้ีเงินกู้ทั้งสิ้น 3.33  
อัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อทุนส ารอง 0.42  
อัตราส่วนลูกหน้ีเงินกู้ต่อทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก 3.33  

คะแนนรวม 7.08 B 
คะแนนรวมทุกหมวด 76.88 B+ 

 
ผลที่ได้จากการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่ากิจการมีการบริหารงานที่เป็นจุดเด่น คือหมวดที่ 

2 สภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี มีการลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนสอดคล้องกับหน้ีสินหมุนเวียนที่มีอยู่ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีที่ครบก าหนดได้ครบถ้วนและช าระ
หน้ีให้เจ้าหน้ีได้ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไปขยายธุรกิจให้เติบโตข้ึน การที่สหกรณ์สามารถเรียกเก็บหน้ีที่ครบก าหนดได้ครบถ้วนไม่มีล่าช้าไม่เกิด
หน้ีสูญจึงท าให้การลงทุนในสินทรัพย์ของสหกรณ์มีคุณภาพสูงไม่มีความเสี่ยงเน่ืองจากเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนใหญ่จะลงทุนในลูกหน้ีเงินกู้  
 ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงินมีผลการวิเคราะห์ได้
คะแนนรวมต่ าสุด คือได้คะแนน 36.67 (เต็ม 50 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ในชั้นคุณภาพ C+ (สูงกว่าค่าที่
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ยอมรับได้) แต่เป็นที่น่าสังเกต อัตราส่วนทางการเงินที่มีค่าคะแนนต่ าสุด คือ อัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม 
ได้ 3.44 คะแนน ผลการวิเคราะห์ตามข้อสังเกตดังกล่าว อธิบายว่า 1.) สหกรณ์มีเงินรับฝากต่ าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์
รวม เน่ืองจากการจัดหาเงินทุนโดยการรับฝากจากสมาชิกมีน้อย ท าให้การเจริญเติบโตโดยตรงของสหกรณ์เป็นไปได้
ช้า หมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง มีคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 7.08 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.8 อยู่
ในระดับชั้นคุณภาพ B (ค่อนข้างดี) และหมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการท ารายได้ มีคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 8.13 หรือคิด
เป็นร้อยละ 81.30 อยู่ในระดับชั้นคุณภาพ A (ดีเย่ียม) 
 
อภิปรายผล 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในช่วง
คุณภาพระดับ B+ (ดี) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 คือ หมวดที่ 2 สภาพคล่องทาง
การเงิน ได้ 25.00 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ร้อยละ 100 อยู่ในชั้นคุณภาพ A+ (ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย) ล าดับ
ที่ 2 คือ หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการท ารายได้ได้ 8.13 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ร้อยละ 81.30 อยู่ในชั้นคุณภาพ 
A (ดีเย่ียม) ล าดับที่ 3 คือ หมวดที่ 4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง ได้ 7.08 (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) ร้อยละ 70.80 อยู่ในชั้นคุณภาพ B (ค่อนข้างดี) และล าดับท้ายสุด คือ หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงิน ได้ 
36.67 (คะแนนเต็ม 55 คะแนน) ร้อยละ 66.67 อยู่ในชั้นคุณภาพ C+ (สูงกว่าค่าท่ียอมรับได้) 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับสหกรณ์เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

สหกรณ์ฯ ต้องปรับปรุงผลการด าเนินงาน หมวดที่ 1 โครงสร้างทางการเงิน โดยสหกรณ์ต้องหา
วิธีการให้สมาชิกน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
สหกรณ์ควรวิจัยผลการด าเนินงานในด้านอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการ      

ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ เป็นต้น 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

THE OPINIONS AND SATISFACTION OF THE PEOPLE TOWARDS THE SERVICE OF 
THE NA DI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUANG DISTRICT,  

UDON THANI PROVINCE 
สุวัฒนา ดีวงษ์1  มะปรางค์ หล่องตากล้า1 อิทธิพล ชินนะ1 อุไรวรรณ หาป้อง1 และ วิพา ค าศิริ1 

Suwattana Deewong, Maprang Longtakla, Ittipon China, Uriwrrn Hapong and Wipa Khasiri  
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ” มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 3.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ที่มารับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน
พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การรับบริการของประชาชนใน อบต.นาดี ด้านการใช้บริการ ดังน้ี จนท. มีความกระตือรือร้นให้บริการด้วยการเอา
ใจใส่ ระบบงานที่ให้บริการมีความโปร่งใส มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความย้ิมแย้มแจ่มใส มีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์มในการให้บริการ 
การให้ค าแนะน า การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
งาน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มคีวามพึงพอใจเก่ียวกับการรับบริการของประชาชนใน อบต.นาดี ด้านบริการ
อย่างเพียงพอใน ดังน้ี อาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์มาก มีช่องทางส าหรับคนชราและผู้
พิการอย่างเพียงพอ บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีความพึงพอในเกี่ยวกับการรับบริการของประชาชนใน อบต .นาดี ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลหลากหลายช่องทาง 
จนท.ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน จนท.ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า มีความพึงพอใจเก่ียวกับการรับบริการของประชาชนใน อบต.นาดี ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ดังน้ี มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า มีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 
ค าส าคัญ 
 ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  การบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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ABSTRACT 
The research on "Opinions and satisfaction of people towards the service of the Nadi 

Subdistrict Administrative Organization, Muang District Udon Thani " 
 The research on "Opinion and satisfaction of people towards the service of the Nadi 
Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Udon Thani Province" has the following 
objectives: 1. To study the opinions of the people towards the services of the Nadi Subdistrict 
Administration Organization 2. To study the satisfaction of the people towards the services of the 
Na Di Subdistrict Administration Organization 3. To study the problems and obstacles of the 
people towards the services of the Nadi Subdistrict Administration Organization Classified by sex, 
age, status, education, occupation and income group Example used is People who come to 
receive services from the Nadi Subdistrict Administration Organization in the amount of 400 
people. Tools used in collecting data, the questionnaire was found. The opinions and satisfaction 
of the people towards the service of the Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang 
District, Udon Thani Province Overall, at the level of satisfaction when considering each aspect, it 
was found that People's satisfaction with the service of Na Di Subdistrict Administration 
Organization Satisfied with the service of the people in the Nadee Subdistrict Administrative 
Organization in terms of service usage The system that provides services is transparent. Service is 
in order before - after the service staff with a smile. With the speed of providing accurate service 
There are procedures / regulations / forms of service Giving advice Troubleshooting Clarity of 
information in the service There is an appropriate service period for the job. Adequate service 
Satisfied with the service of the people in the Subdistrict Administrative Organization in Nadi in 
the following services as follows In very high level There are channels for the elderly and 
disabled people adequately. The atmosphere and lighting are appropriate. Sufficient facilities for 
service On continuous service There is enough satisfaction in the service of the people in the 
Nadi Subdistrict Administrative Organization in providing continuous services as follows: Providing 
efficient and non-repetitive services There are public relations to provide information on various 
channels. Until the service provider has responsibility and commitment to work until Provide 
services with accuracy and precision Advance services Satisfied with the service of the public in 
the Nadi Subdistrict Administrative Organization in providing advanced services as follows: The 
use of the resources of the organization is worthwhile There is a cabinet to receive comments / 
complaints / complaints. Has improved and improved the service at all times Na Di Subdistrict 
Administrative Organization, Muang District, Udon Thani Province found that gender, age, status, 
education, occupation and income were different in satisfaction with the service provided by the 
Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Udon Thani Province. 
 
Keywords 

Opinion, satisfaction, service, Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang District, 
Udon Thani Province 
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ความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พุทธศักราช2534 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน 
คือคือการบริหารราชการส่วนกลางได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม การบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
จังหวัด และอ าเภอการบริหารงานส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาลและส่วน
ราชการอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด พุทธศักราช 2540 และเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอ านาจ
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลจึงต้องถูกยกเลิกไป ท าให้การจัดระเบียบนิ
หารราชการท้องถ่ินในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไป แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล กับระบบพิเศษ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กับเมืองพัทยา 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2543) 

เทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล และมีอิสระในการปกครองตนเองตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 7 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอื่น (แก้วสรร อติโพธิ, 2536) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 วรรคแรกบัญญัติไว้ว่า องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และอ านาจหน้าที่ของตน
โดยเฉพาะเทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้กับชุมชนเมือง เพ่ือสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินและถือ
เป็นองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลมีหลายระดับ อ านาจหน้าที่มีมากน้อยแตกต่างกัน 
กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ต่างกัน โดยก าหนดหน้าที่ไว้ ลักษณะ คือหน้าที่ต้องท า และหน้าที่ ที่อาจ
กระท าตามรูปแบบของเทศบาล (จิรยุทธ อินทวารี, 2540) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหน่ึงแห่ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และ พัทยา ซึ่งเป็น
การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 

การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ฐานะของสภาจังหวัด มีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่
คณะกรรมการจังหวัดยังมิได้เป็นนิติบุคลที่แยกต่างจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยงานการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากบทบาทและการด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษาซึ่งคอยให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นหน่วยงานราชการที่มีพ้ืนที่กึ่งเมือง 
เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ ที่ส าคัญมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างกว้างขวาง เข้าสู่พ้ืนที่ ที่มีการกระจายตัวของประชากร และ สาธารณูปโภคเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
ประโยชน์ การปกครองและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล นาดี บังเกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ใช้บริการอย่างไรก็ตามการให้บริการยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระบวนการและตัวบุคคลผู้ให้บริการอยู่เป็นผลให้มี
การร้องเรียน ร้องทุกข์ และวิพากษ์วิจารณ์งานบริการต่าง ๆ ต่อสื่อมวลชนเสมอ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีประสิทธิผลที่ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการหรือไม่เพียงใด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะนอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดีได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แล้วยังสามารถน ามาปรับแผนพัฒนาเพ่ือ
การบริการประชาชนอย่างแท้จริงและดีย่ิงข้ึนไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการด าเนินงาน ด้วยกระบวนการบูรณาการร่วมกับ
ภาคประชาชนเป็นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน แล้วจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การ
ประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและในทาง กลับกันหากองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีการบริหารงาน
ที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความราบรื่นมีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับ
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ประชาชนได้ดี ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้รับ
ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการ
ให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ืองและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้าว่ามีประสิทธิภาพในการบริการมากน้อยเพียงใดจากความพึงพอใจของประชาชน  ผู้รับบริการเพ่ือน าผล
การศึกษาในครั้งน้ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนา การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ท่ีมาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จ านวน 5,878 คน แยกเป็น 
ชาย 2,881 คน หญิง 2,997 คน (อบต.นาดี, 2560) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 400 คน ที่ได้จากการเปิดตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ซึ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ที่เคยเข้ามาใช้
บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) 
 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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 3.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง มีข้ันตอนในการสร้าง ดังน้ี 
 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี จากน้ันน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ก าหนดนิยาม และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่จากน้ันน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังน้ี 
  4.1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม โดยวิธีการแบบสุ่มแบบบังเอิญ 
  4.2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไป จ านวน 400 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดหวัดอุดรธานี 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
  การแปลความหมายของข้อมูลจะใช้เกณฑ์ ดังต่อไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  คะแนน  4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  คะแนน  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
  คะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง ปลานกลาง 
  คะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  คะแนน  1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 
 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
  6.2 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี โดยการ
วิเคราะห์ ค่าร้อยละ 
  6.3 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 45.0) มีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ข้ึนไป (ร้อยละ 81.75) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 90.25) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 86.25) 
และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 95.0) 
 2. การใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการ
บ่อย (ร้อยละ 48.75) ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด คือ 8.30 – 10.30 น. (ร้อยละ 55.0) โดยเข้ามาติดต่อขอ
ใช้บริการเรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ร้อยละ 79.25)  
 3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 - 4 
 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีด้านการใช้บริการ 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นให้บริการด้วยการเอาใจใส่ 4.39 มาก 
ระบบงานที่ให้บริการมคีวามโปรง่ใส 4.34 มาก 
มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.30 มาก 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 4.34 มาก 
มีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง 4.33 มาก 
มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์มในการให้บริการ 4.38 มาก 
การให้ค าแนะน า การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ 4.37 มาก 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงาน 4.34 มาก 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีด้านบริการอย่าง

เพียงพอ 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

อาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม 4.37 มาก 
มีช่องทางส าหรับคนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ 4.37 มาก 

บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม 4.40 มาก 

สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ 4.36 มาก 
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ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีด้านการให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน 4.41 มาก 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลหลากหลายช่องทาง 4.44 มาก 

จนท.ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 4.45 มาก 

จนท.ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า 4.36 มาก 

 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีด้านการให้บริการ

อย่างก้าวหน้า 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 4.32 มาก 

มีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 4.38 มาก 
มีการปรับปรงุและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา 4.36 มาก 

 
อภิปรายผล 

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น ด้านระยะเวลาในการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องเจ้าหน้าที่
ให้บริการสะดวกรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 95.50  มีอันดับสูงสุด เน่ืองจากมีประชาชนในพ้ืนที่มาติดต่อราชการมาก
เจ้าหน้าท่ีให้บริการสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการต่อผู้มาใช้บริการให้เกิดวาม
สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษณะ ค าดีต้น (2554)  ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองท่าบ่อ  อ าเภอเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าใน
ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองท่าบ่อ  อ าเภอเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคายใน
ระดับดี โดยในด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างมากจากเรื่องความสะดวกและเงื่อนไขในการติดต่อ
ขอรับบริการ โดยเฉพาะกรณีการติดต่อขอรับบริการสะดวกสบายมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 

ผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. นาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยคือ 4.45 อยู่ในเกณฑ์มากเป็นอันดับหน่ึงเน่ืองจากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ.อ.อาทิตย์ พจน์อาจ 
(2557)  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ส าคัญในการบริการและพึงพอใจในสถานที่มีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการอย่างเพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. เชิงนโยบาย    
  1.1 ควรมีนโยบายก ากับให้บุคลากรบริการอย่างตรงเวลา   
  1.2 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 2.  เชิงปฏิบัติการ   
  2.1 จัดให้มีข้ันตอนการด าเนินงานและระเบียบแบบฟอร์มที่เหมาะสม   
  2.2 ควรให้ค าแนะน าและความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ 
 3. เชิงวิชาการ   
  3.1 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการในปัจจุบัน เพ่ือน าผล
การศึกษา มาปรับปรุงการบริการ อบต.นาดี ให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากข้ึน 
  3.2 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและครอบคลุมมากกว่าน้ี เช่น บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตชุมชนที่มีต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ และ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชากรที่อาศัยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี จ านวน 4  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองแก หมู่บ้านกุดิงง้อ หมู่บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่บ้านหนองหัวหมู 
ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นและทัศนะคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เน่ืองจากคิดว่าไม่ได้ถูกใช้งานในการประกอบอาชีพแล้ว จึง
สมควรถูกพัฒนาไปทางด้านเศรษฐกิจ แต่บางส่วนยังมีความคิดเห็นว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อยังมีการน าน้ าไปใช้ทางการ
เกษตรอยู่ แต่อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อจะถูกใช้ประโยชน์ในด้านใดแต่ก็มีความส าคัญกับคนในชุมชนเป็น
อย่างมาก และในอนาคตต้องถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนที่ยังมี
ความเห็นอีกว่าอยากให้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อได้มีการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเพ่ิมเติมอีก ซึ่ง
ประชาชนอยากให้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และให้มีนโยบายการพัฒนาด้านการตลาดของ
แหล่งท่องเท่ียวด้วย 

ในด้านความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อสมควรถูกพัฒนาไปทางด้าน
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 73.00 เน่ืองจากอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อมีความส าคัญกับคนในชุมชนมาก คิดเป็นร้อยละ 
95.50 สมควรถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 72.00 และอยากให้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อมีการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมากย่ิงข้ึน คิดเป็นเป็นร้อยละ 88.00 
 
ค าส าคัญ 

ความคิดเห็น ทัศนคติ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วม ชุมชนท้องถ่ิน ความต้องการ 
 

ABSTRACT 
 This research aims To study the opinions of the people in the community area towards 
Kut Ling Ngor Reservoir And the attitude of people towards the development of Kut Ling Ngor 
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reservoir to be a tourist attraction Is a quantitative research By using survey research method to 
collect data using questionnaires There is a target group The population that lives in Nadi 
Subdistrict Administrative Organization, 4 villages, namely Nong Kae Village Kuding Ngo Village Si 
Chiang Mai Village Nong Hua Mu Village Data for this study are data from 400 samples from 
Simple Random Sampling using frequency, percentage, mean and standard deviation for 
preliminary data analysis. The study indicated that Opinions and attitudes of people and agencies 
involved in the development of Kut Ling Ngo Reservoir, Mueang District, Udon Thani Province To 
be an ecotourism place Most of them think that it should be improved to be a tourist attraction 
and other uses such as a fitness facility. Because they think that they are not being used in their 
career Therefore deserving to be developed economically But some still have comments that 
Kut Ling Ngor Reservoir still has water used for agriculture. However, Kud Ling Ngor reservoir will 
be used in any way but is very important to people in the community. And in the future must be 
developed into a tourist destination for sure People living in the local community have also 
commented that the Kut Ling Ng reservoir has been developed to improve the landscape to be 
more beautiful. Which people want the Kut Ling Ngor Reservoir to be improved and developed 
to be more tourist attractions There is an opportunity for people to participate in the 
management and development of tourist sites. And have a policy to develop marketing of tourist 
attractions as well In the opinion of the majority of the people, the opinion that Kut Ling Ngor 
Reservoir deserves to be developed economically 73.00 percent because Kut Ling Ngor reservoir 
is very important to people in the community. Accounted for 95.50 percent, deserved to be 
developed as a tourist attraction Accounted for 72.00 percent and wanted the Kud Ling Ngor 
Reservoir to be developed to improve the landscape to be more beautiful Accounted for 88.00 
percent. 
 
Keywords 
 Opinions, Attitudes, Ecotourism, Participation, Local Communities, Needs 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการท่องเท่ียวน้ันมีความส าคัญมาก เพราะการท่องเท่ียวน้ันท ารายได้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทางภาครัฐก็เห็นความส าคัญ จึงมีกาสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจังจนมีแคมเปญ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืนน้ัน ท าให้ทางด้านธุระกิจการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีความต่ืนตัวมากข้ึนทั้งน้ีรัฐบาลจะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมบน
พ้ืนฐานของเอกลักษณ์ไทย ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกอีกทั้งสอดรับกับเจตนารมณ์ของ 
UNWTO (องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ) เน้นการเพ่ิมอัตรานักท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาฐาน
นักท่องเที่ยวตลาดเดิม พร้อมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ระดับท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนโดยยกระดับและเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้ กับชุมชนทั่วประเทศจะเป็นการ
วางรากฐานของเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้จัด 
15 กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
กีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ า (Maritime 
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Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือการแต่งงานและการฮันนีมูน (Wedding & Honeymoon Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure Destination) และ 8 กิจกรรมเสริม ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green Tourism) การท่องเที่ยวยามค่ าคืน (Night Tourism) การท่องเที่ยวในธุรกิจไมซ์ 
(MICE Tourism) การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) การจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่
ต่างประเทศ (B2B Marketing Activity Aboard) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
(Logistics) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Human Resource Development) และการจัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (Country Relationships) 
 ทั้งน้ีรัฐบาลยังให้ความสนใจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี
การละเล่นของท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เทศกาลลอยกระทง ตรุษจีน สงกรานต์ 
ประเพณีเชิงศาสนา เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ฮารีรายอ ซึ่งจัดข้ึนทั่วประเทศตลอดทั้งปี รวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติที่มีความสวยงามตามฤดูกาล อีกด้วย 
 ดังน้ันในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยจึงมีความต่ืนตัวและเร่งผลักดันให้มีรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลายตามมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิง
ทัศนะศึกษาและศาสนา การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และ พ้ืนที่ในหลาย ๆ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) น้ันมีความเด่นชัดในด้านของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคคะวันออกเฉียงเหนือน้ัน มีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์มีทั้งภูเขาแม่น้ าและน้ าตก ท าให้ในหลายพ้ืนที่มีความคิดที่จะพัฒนาสถานที่ตามธรรมชาติที่ยังไม่เป็นสถานที่
ท่องเท่ียวให้เป็นสถานท่องเท่ียว รวมไปถึงจังหวัดอุดรธานีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจาก
ทั่วประเทศรวมไปถึงชาวต่างชาติ ที ่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาท่องเที ่ยวกันอย่างไม่ขาดส าย เช่น วัดป่าภูก้อน 
ทะเลบัวแดง วังนาคินป่าค าชะโนด ท่ีโด่งดังไปทั่วประเทศเป็นต้น ท าให้ในหลายพ้ืนที่อยากจะสร้างชื่อเสียงในด้าน
การท่องเท่ียว จึงอยากจะพัฒนาพ้ืนที่ทางธรรมชาติของตนเองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือยกระดับชุมชนและหน่ึงในน้ันคือ บ้านกุดลิงง้อ บ้านกุดลิงง้อ ต้ังอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองอุดรธานี ในปัจจุบันบ้านกุดลิงง้อ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมมีธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ มี
แหล่งน้ าส าคัญคือ อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ มีขนาด 1600 ไร่ จากสภาพอ่างเก็บน้ าในปัจจุบันพบปัญหาจอกแหนที่มี
ปริมานมาก ทางเทศบาลต าบลนาดี ได้มีการก าจัดอยู่เป็นประจ าแต่น้ันไม่ใช่ปัญหาหลักของหมู่บ้าน ปัญหาหลักใน
หมู่บ้านคือความยากจน ท าให้เทศบาลต าบลนาดีมีแผนความคิดที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่
ท่องเท่ียว ซึ่งถ้าท าได้จะท าให้อ่างเก็บน้ าน้ีเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังมี
ปัจจัยที่ยังถกเถียงกันอยู่ เน่ืองจากอ่างเก็บน้ าแห่งน้ีใช้ท าการเกษตรของชาวบ้านทั้งต าบลนาดีท าให้มีค าถามว่าถ้า
อ่างเก็บน้ าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรของชาวบ้านหรือไม่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
วิธีการด าเนินการอย่างไร รายได้หลักของชาวบ้านน้ันมาจากการเกษตรพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของอ่างเก็บน้ าส่วนหน่ึงน้ันก็
เป็นพ้ืนที่ของกรมชลประทานน้ันท าให้การพัฒนาสถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเท่ียว จึงมีปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องอยู่
หลายด้าน 

จากที่กล่าวมาเป็นที่น่าสนใจว่าในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในด้านของ
ประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ันจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนา
อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่
ท่องเท่ียว ซึ่งคาดว่าถ้าท าได้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพ่ิมอาชีพให้กับชุมชนทั้งยังท าให้ภาพลักษณ์
และไม่ใช่แค่เศรษฐกิจของกุดลิงง้อดีข้ึนยังส่งผลถึงทั้งต าบลนาดีที่จะมีนักท่องเท่ียวหลังไหลเข้ามา 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

332 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตชุมชนที่มีต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ประชากรทั้งหมด 5,878 คน จ านวน 7 หมู่บ้าน 
การก าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากเพ่ือเลือกตัวแทนให้ได้ 4 หมู่บ้านให้ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
 
 2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างข้ึนจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความคิดเห็นและทัศนคติ ซึ่งสามารถแบ่งแบบสอบถามได้ 4 ส่วน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามจะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ซึ่งเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะคติในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรฐานวัดประมาณค่า (Rating scale)  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ 
 
 3. การสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง ต ารา เอกสารต่างเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
สร้างเครื่องมือ 
 2. ท าการร่างแบบสอบถาม ตามเอกสารที่รวบรวมมาได้ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีได้มาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่แม่นย าและเท่ียงตรงที่สุด 
 4. เมื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง   
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับท าการศึกษาวิจัย 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด ซึ่งการเก็บตัวอย่างท าโดยการแจก
แบบสอบถามแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้ข้ีแจงข้อมูลใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด 
 3. คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการตอบค าถามท้ังหมด จ านวน 400 ชุด ได้รับคืน 
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาจัดการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) แจก
แจงความถ่ี ค านวณร้อยละ และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน ดังน้ี 
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 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติร้อยละ (Percentiles) 
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีที่มีต่อการพัฒนาอ่างเก็บ
น้ ากุดลิงง้อ ใช้หาค่าเฉลี่ย ( X , mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , Standard Deviation) 
  
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
รองลงมามีช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามล าดับ ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมาคือ ระดับมัธยม จ านวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.50 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน  10,000 – 20,000 บาท  จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 
บาท  จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25  
 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ 

ความเห็นของประชาชนต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อสมควรถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรถูกปรับปรุง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือมีความ
คิดเห็นว่าไม่สมควรถูกปรับปรุง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และรองลงมาคือ อ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.75 ตามล าดับ  

ความเห็นของประชาชนว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อถูกใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น สถานที่ออกก าลังกาย  จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าใช่ จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ 
ไม่ใช่ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และ รองลงมาคืออื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75ตามล าดับ  

ความเห็นของประชาชนว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อยังถูกใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือยังถูกใช้อยู่ 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และรองลงมาคืออื่น ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ  

ความเห็นของประชาชนว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อสมควรถูกพัฒนาไปทางด้านใดมากที่สุด จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นด้านเศรษฐกิจ จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือเป็น
ด้านด้านการเกษตร จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และรองลงมาคืออื่น ๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.25 ตามล าดับ  

ความเห็นของประชาชนว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อถูกใช้งานทางด้านใดมากที่สุด จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามีการน าน้ าไปใช้ทางการเกษตร จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมาคือใช้
ในการประมง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคืออื่น ๆ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และ
รองลงมาคือน าน้ าไปใช้ในครัวเรือนจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ  

ความเห็นความเห็นของประชาชนว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อมีความส าคัญกับคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความส าคัญมา จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 รองลงมาคือมี
ความส าคัญน้อย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย 3.00 และ รองลงมาคืออื่นๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดับ  

ความเห็นของประชาชนคิดว่าในอนาคตอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเท่ียวแน่นอน จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ
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ไม่ถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเท่ียวแน่นอน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 และรองลงมาคือไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ 

การมีส่วนร่วมเก่ียวกับอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่ จ านวน 384 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือได้ใช้ประโยชน์กับอ่างเก็บน้ าจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ า จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และรองลงมาคือ อ่ืนๆ  จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.75  ตามล าดับ 

ความต้องการให้กุดลิงง้อพัฒนาด้านใดบ้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้กุดลิงง้อพัฒนาด้านการ
จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมาคือการมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 295 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมาคือการมีถนนให้สัญจรไปมาได้สะดวก จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
รองลงมาคือการปลูกต้นไม้ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  รองลงมาคือการมีสนามเด็กเล่น จ านวน 133 
คนคิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ การมีแสงไฟส่องสว่างในการสัจจรไปมาได้ปลอดภัย จ านวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 และรองลงมาคือ อื่นๆ  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดับ 

 
3. ทัศนคติในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 ทัศนคติต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อด้านพ้ืนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อ่างน้ ากุดลิงง้อ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวมากข้ึน ค่าเฉลี่ย 4.45 
และรองลงมาคือ คิดว่าหน่วยงานของรัฐจะมีการส่งเสริมให้อ่างน้ ากุดลิงง้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.42 
ตามล าดับ  
 ทัศนคติต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อด้านกิจกรรมแหล่งน้ าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ คนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา
แหล่งน้ า ค่าเฉลี่ย 4.03 และ  รองลงมาคือ มีการรวมตัวเพ่ือท ากิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม
องค์กร ค่าเฉลี่ย 3.95 ตามล าดับ  
 ทัศนคติต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อด้านการอนุรักษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีนโยบายการพัฒนาด้านการตลาดของแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ 
มีการพัฒนาทางกายภาพของแหล่งน้ า การบ ารุงรักษาน้ า ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ มีนโยบายที่ชัดเจนมีการจัดเตรียมแผนและ
งบประมาณในการจัดการพัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ มีการฟ้ืนฟูสภาพแหล่ง
น้ าในส่วนที่เสื่อมโทรมให้ใหม่อยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.19 และรองลงมาคือ อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ มีการจัดการปัญหา
ทางด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่งเก็บน้ าได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นและทัศนะคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” มีการอภิปรายดังน้ี 

 
  1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ 

ความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เน่ืองจากคิดว่าไม่ได้ถูกใช้งานในการประกอบอาชีพแล้ว จึง
สมควรถูกพัฒนาไปทางด้านเศรษฐกิจ แต่บางส่วนยังมีความคิดเห็นว่าอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อยังมีการน าน้ าไปใช้ทางการ
เกษตรอยู่ แต่อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อจะถูกใช้ประโยชน์ในด้านใดแต่ก็มีความส าคัญกับคนในชุมชนเป็น
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อย่างมาก และในอนาคตต้องถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนที่ยังมี
ความเห็นอีกว่าอยากให้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อได้มีการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเพ่ิมเติมอีก 
สอดคล้องกับ   สุลาพร สุขขี. (2554). การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลาดน้ า
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยนเรศวร. ผลของการศึกษาปรากฏว่า
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับสูง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและศิลาสัญจร และทางวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียววิถีชนบท) ซึ่งมีอยู่ในทุกพ้ืนที่  

 
 2. ทัศนคติในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 ทัศนคติในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งประชาชนอยากให้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และให้มีนโยบายการพัฒนาด้านการตลาดของ
แหล่งท่องเท่ียวด้วย สอดคล้องกับ จริยาภรณ์ เจริญชีพ. (2560). ท าการวิจัยเรื่องการมีส่ วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ได้กล่าว
ไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่อง เที่ยวอย่าง ยั่งยืน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่อง เที่ยวอย่ าง ยั่งยืน เป็นอย่างดี ด้านการรับรู้
ข่าวสารต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่อง เที่ยวอย่าง ยั่งยืน  ส่วนใหญ่ อยู่ ในระดับ
บ่อยครั้ง  และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เพศ สถานภาพแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมของชุมชนในกา รท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ ไม่แตกต่างกัน คนใน
ชุมชนมีการริ เริ่มจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถ่ิน มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   จะท าให้ เกิดปัญหาบางประการ 
เช่น บางพ้ืนที่ ไม่สามารถมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่จะน าเข้ามาร่วมวางแผนในการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชนได้ จึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัว  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งน้ี ได้ท าให้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่อง การวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็น
และทัศนะคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังน้ี 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอ่างเก็บ
น้ ากุดลิงง้อ ได้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ให้ไปในทิศทางที่ดีข้ึน เพ่ือสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว และยัง
เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 

2. อบต. ควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ชุมชนกับประชาชนในเขต อบต. 
3. ควรพัฒนาให้เข้าร่วมในโครงการ การท่องเท่ียวนวัตวิถี และให้รัฐช่วยสนับสนุนต่อไป 
4. ควรมีประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ให้กับคนในชุมชนได้ทราบอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการด าเนินการพัฒนา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเวทีให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น น าเสนอสิ่งที่ชุมชนต้องการ  
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบข้อเสนอแนะที่ผู้ท าวิจัย ควรพิจารณาในการศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็น
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดังน้ี  

1. ในการวิจัยครั้ง ต่อไป ควรศึกษาในด้านความคาดหวังและศึกษาในด้านของนักท่อง เที่ยว 
เพ่ือจะได้ทราบว่าปัจจุบันนักท่อง เที่ยวมีความพึงพอใจในการจัดการการท่อง เที่ยวมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข  

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การท่อง เที่ยวอย่าง ยั่งยืน เพื่อ
ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ให้ตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจ
ของคนในชุมชน และรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย  

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างชุมชนอื่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือให้ทราบถึงชุมชนหรือพ้ืนที่ ใดที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

4 . ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบการพัฒนาแหล่งท่อง เที ่ยว  ที่ เหมาะสมกับท้อง ถิ่น 
รวมทั้งแนวทางการ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน และรูปแบบการส่ง เสริมแ ละ
พัฒนาฝีมือกลุ่มสินค้าพ้ืนบ้าน  สินค้างานฝีมือต่างๆ และสินค้าข้ึนชื่อของแต่ละต าบล  
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าประกันภัยที่มีต่อบริษัทรุ่งโรจน์สหการ จังหวัดสกลนคร 
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บทคัดย่อ 
 ประชากรที่ใช่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์
ซึ่งออกโดยยกรมการขนส่งทางบก เป็นบุคคลที่มาใช้บริการกับบริษัท รุ่งโรจน์สหการ สาขาสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 1 ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 44,376 คัน กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ
ที่ลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัท รุ่งโรจน์สหการ จ านวน 400 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทรุ่งโรจน์สหการ ได้แก ่พนักงานขายมีการแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยอย่าง
ชัดเจน และช่างผู้ช านาญงานมีการให้ข้อมูลและแนะน าในการเข้าซ่อมทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช่บริการตรวจสภาพ ท า 
พ.ร.บ. ต่อภาษีที ่บริษัท รุ่งโรจน์สหการ สาเหตุคือ ปัจจุบันประชากรสามารถเข้าถึงสื่อได้เร็วกว่าในอดีต ท าให้สื่อ
เหล่าน้ีเข้าถึงประชากรมากข้ึน เช่น Facebook Line และ youtube ท าให้สื่อเหล่าน้ีเป็นที่น่าจับตามองมากข้ึน 
เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่ออื่นๆ 
 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ ลูกค้า 
 

ABSTRACT 
 The population that is not in this study More than 18 years of age, have a car driver's 
license issued by the Department of Land Transport. Is the person who uses the service with the 
company Rungroj Sahakan Sawang Daen Din Branch Sakon Nakhon Province 1 year ago, from 
January until December 2017, number 44,376 cars. Population sample By accidental randomness 
that customers use the service with the company Rungroj Sahakan, a total of 400 people. The 
results of the analysis showed that 1 majority of respondents, male population, 215, representing 
55.2 percent, followed by female number 185 44.8 percent. Customer satisfaction with Rungroj 
Sahakarn Company is Sales staff have clearly introduced insurance information. And the long-
time technician has provided information and advice on how to repair every time the customer 
comes to the inspection service to do the Tax Extension Act at Rungroj Sahakan The reason is 
that nowadays, people are able to access media faster than in the past, making these media 
reach more populations such as Facebook Line and youtube, making these media to be more 
watched. Because it is a medium that can be accessed more than television Radio and other 
media. 
 
Keywords 
 Satisfaction, Customer 
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ความส าคัญของปัญหา 
 โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 72 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศและบริษัทใน
เครือจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการเปิดตลาดค้าเสรี โดยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้การแข่งขัน
ด้านธุรกิจประกันภัยสูงข้ึน ต่างแข่งขันกันด้านการบริการเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทประกันภัยจงึ
ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพ่ือผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและประโยชน์ต่อบริษัทประกันภัยในการ
แข่งขันในตลาด (กรมการประกันภัย, 2551) ประกอบกับการเติบโตด้านธุรกิจประกันภัยโดยการขายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ตัวแทนประกันภัยวินาศภัย ตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยตรง จึงท าให้มีการแข่งขันกันด้านบริการ
ประกันภัยจากตัวแทนต่างๆ เหล่าน้ีสูงข้ึน สาเหตุที่มาใช้บริการ บริษัท รุ่งโรจน์สหการ ในพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ส านักงานขนส่ง จังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พบว่า การเลือกซื้อ
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่พิจารณาจากบริษัทมีชื่อเสียง บริษัทมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ สามารถรับแจ้งเหตุ
ตลอดได้ 24 ชั่วโมง และจะเลือกซื้อแบบราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่มีราคาเหมาะสมกับความคุ้มครองและการ
ให้บริการ สถานที่ต้ังของบริษัทสะดวกต่อชุมชน มีการโฆษณาตามสถานที่แจ้งและทางวิทยุของอ าเภอผ่านทาง
หนังสือพิมพ์ของจังหวัด สาเหตุที่เป็นพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เพราะจังหวัดสกลนครมีการคมนาคมจากอีสานเหนือลงสู่
ดินแดนอีสานใต้ได้อีกทางหน่ึงของภาคอีสาน ประชากรหลักก็ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางล้วนแล้วจะต้อง
จ าเป็นมีประกันภัยในการเดินทาง พ้ืนจังหวัดสกลนครจึงเป็นพ้ืนอีกพ้ืนที่หน่ึงใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการท า
ประกันภัยรถยนต์ โดยค้นคว้าการท าประกันภัยจาก บริษัท รุ่งโรจน์สหการ ซึ่งเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย เช่น 
กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ทิพย์ประกันภัย และวิริยะประกันภัย เป็นต้น และเป็นสถานที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และจักรยานยนต์ บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าประกันภัยที่มีต่อบริษัท รุ่งโรจน์สหการ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร  
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท  รุ่งโรจน์สหการ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต์ซึ่งออกโดยยกรมการขนส่งทางบก เป็นบุคคลที่มาใช้บริการกับบริษัท รุ่งโรจน์สหการ สาขาสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 1 ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 44,376 คัน กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบ
บังเอิญที่ลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัท รุ่งโรจน์สหการ จ านวน 400 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

รายชื่ออ าเภอ  จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
อ าเภอสว่างแดนดิน  15,625 100  
อ าเภอส่องดาว  8,563 85  
อ าเภอบ้านม่วง  7,855 80  
อ าเภอพังโคน  6,712 75  
อ าเภอค าตากล้า  5,621 60  

รวม 44,376 400 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของลูกค้าประกันภัยที่มีต่อบริษัท รุ่งโรจน์สหการ โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท รุ่งโรจน์
สหการจ านวน 10 ข้อ และส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของบริษัท      
รุ่งโรจน์สหการจ านวน 6 ข้อ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตอบ
แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนต่อไป 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การจ าแนกความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี  
  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
  2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
  1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
  1.00-1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เมื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท รุ่งโรจน์
สหการ พบว่า 
  1.1 ด้านข้อมูล ในภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ การแนะน าทุนประกันภัยและความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับประกันภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และบริการฝากต่อภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนความรวดเร็ว
ในการเคลมประกัน ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
  1.2 ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ ข้อความและเน้ือหาสื่อ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 สื่อประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 สื่อ
ประชาสัมพันธ์มีการน าเสนอรูปแบบ รูปภาพ ตัวอักษร และสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เครื่องมือและระบบการท างานมีความทันสมัย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมชี่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 
 2. พฤติกรรมของลูกค้าท่ีใช้บริการบริษัท รุ่งโรจน์สหการ พบว่า สาเหตุที่มาใช้บริการที่บริษัท รุ่งโรจน์
สหการ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ลูกค้าพิจาณาเลือกซื้อประกันภัยโดยพิจารณาจากชื่อเสียงบริษัท 
บริษัทมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ สามารรถรับแจ้งเหตุตลอดได้ 24 ชั่วโมง และพิจารณาจากความเหมาะสมระหว่าง
ราคาค่าเบี้ยประกันภัยกับความคุ้มครองทีใ่ห้บริการ นอกจากน้ียังพิจารณาจากสถานที่ต้ังของบริษัทที่มีความสะดวก
ต่อการเดินทาง เน่ืองจากต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน รวมทั้งมีการโฆษณาผ่านทางวิทยุของอ าเภอ และหนังสือพิมพ์ของ
จังหวัด ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัท รุ่งโรจน์สหการ 
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  เมื่อพิจารณาด้านพนักงานขาย พบว่า มีการแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยอย่างชัดเจน และช่างผู้
ช านาญงานมีการให้ข้อมูลและแนะน าในการเข้าซ่อมทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการตรวจสภาพ ท า พ.ร.บ. ต่อภาษี ที่
บริษัทรุ่งโรจน์สหการ เน่ืองจากในปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อได้เร็วกว่าในอดีต ท าให้สื่อเหล่าน้ีเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้มากข้ึน เช่น Facebook Line และ youtube เป็นต้น 
    
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครัง้น้ี มีประเด็นส าคัญให้อภิปรายดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท รุ่งโรจน์สหการ อยู่ในระดับ
มาก อาจเกิดจากพนักงานขายมีการแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยอย่างชัดเจน และช่างผู้ช านานงานมีการให้
ข้อมูลและแนะน าในการเข้าซ่อมทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช่บริการตรวจสภาพ ท า พ.ร.บ. ต่อภาษี อีกทั้งทางบริษัทได้ท า
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media เช่น Facebook Line และ youtube เป็นต้น จึงท าให้เกิดการรับรู้ต่อลูกค้า
ได้ในวงกว้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัลลภา อมาตยกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ การใช้ Social 
media เป็นปัจจัยหลักในเรื่องการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่บริษัท รุ่งโรจน์สหการใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีความทันสมัยและมี
ความหลากหลาย อีกท้ังยังมีการน าตัวอักษรและสีให้มีความเด่นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจอร งามอ่ิมทรัพย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างหน่ึงที่น ามาใช้
ในการสร้างยอดขายให้ได้ตามท่ีวางไว้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจรที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย ด้าน
โฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของส่วนของส่วนประสมทางการตลาด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อบริการการประกันภัยของบริษัทอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยว่ามีความแตกต่างอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการเลือกใช้บริการประกันภัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเลือกรูปแบบ
การประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
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