
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0 4221 1064  โทรสาร  0 4221 1069

วันท่ี 16-17 สิงหาคม 2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน”

“บูรณาการศาสตร์สากล

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คร้ังท่ี 4 ประจําป� 2561
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  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการโครงการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 เรื่อง “บูรณาการศาสตร์สากล

สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” (Integration of Global Social Science to Sustainable Community National 

Conference: IGSC #4) ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นการรวบรวมผลงานของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และได้รับการพิจารณา

คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้น าเสนอผลงานในโครงการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษา

ระดับชาติฯ ซ่ึงรูปแบบของการประชุมประกอบด้วยการน าเสนอบทความวิจัยทั้งในภาคบรรยาย และ

โปสเตอร์ นอกจากนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติฯ ถือเป็นเวทีที่ นักวิชาการ นักวิจัย 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและรว่มกันแลกเปลีย่นเรยีนรู ้องค์ความรูท้ี่

ได้จากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบันฯ  

 หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี การจัดการทั่วไป และเพื่อเป็นแนวทาง

ในต่อยอดผลงานวิจัยใหม่ที่มีคุณค่าในโอกาสต่อไป  

 

 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
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คณะวิทยำกำรจดักำร  มหำวิทยำลัยรำชภฏัอดุรธำนี
 

การจัดประชุมโครงการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 

เรื่อง “บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ( Integration of 

Global Social Science to Sustainable Community National 

Conference: IGSC #4) ถือเป็นเวทีที่นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบันฯ รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ พร้อมทั้งจะได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทางบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี และการจัดการทั่วไป ได้เป็นอย่างดี 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัด

ประชุมโครงการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ท าให้เวทีนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้รวมทั้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ

ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช) 

             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ฝ่ำยประสำนงำนจดักำรประชุม
 

การจัดประชุมโครงการน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 

เรื่อง “บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” (Integration of 

Global Social Science to Sustainable Community National 

Conference:  IGSC #4)  ก าหนดจัดขึ ้นร ะหว่า งว ันที ่ 16-17 

สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

 การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึง

เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนเป็นเวทีในการ

น าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัยระหว่าง

นักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.วัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี การน าเสนอบทความวิจัยทั้งในภาค

บรรยาย และโปสเตอร์ จ านวน 28 บทความ ซ่ึงน าเสนอโดยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบัน

ต่างๆ ในประเทศไทย 

 ในนามของประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุม  ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการทุกฝ่าย และคณะท างานทุกท่าน ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีมี

ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการประชุมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบพระคุณผู้น าการบรรยาย

พิเศษ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบ

ความส าเร็จ 

 

  

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์าช) 

            รองคณบดีฝ่ายงานแผนและงบประมาณงานวิจัย 

      และบริการวิชาการ 
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ก ำหนดกำรประชุมน ำเสนอผลงำนวิจัยอดุมศึกษำระดบัชำติ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 

เรื่อง “บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนอย่างยั่งยนื” 

(Integration of Global Social Science to Sustainable Community National Conference: IGSC #4) 

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม 

08.30-9.00 น. ลงทะเบียน  ณ  ลานบัว ชั้น  1  อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

09.00-10.30 น. พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รายงานการด าเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย  ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ชมนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

10.45-12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”  

วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย ดร.วัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  

ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ  

13.00-16.00 น. ลงทะเบียนและน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ) 

ห้อง 335 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย , ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ 

� การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนบ้านเพนียดด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

� กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

� ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค อ าเภอซ าสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

� รูปแบบของเนื้อหาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าบนเฟซบุ๊ก 

� ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรบริษัท 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) 

ห้อง 336 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สาวิตรี  บุญมี , ดร.ชนัญฎา  สินชื่น 

� เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส 

� กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

� พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

� พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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� การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ห้อง 337 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ , ผศ.ดร.วัชพร  มานะจิตร 

� การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจในต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี 

� การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งแบบสองพลังงาน 

ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

� การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

� ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ : นั กเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

16.00-16.30 น. ประกาศผลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ  

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม 

13.00-16.00 น. ลงทะเบียนและน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานบัว ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพผลงาน :  

1. ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด 2. ผศ.สุริสา จัตุชัย 3. ดร.ประวีณ ปาณศุภวัชร 

� การบริหารการเงินของเกษตรชาวไร่อ้อย   

� การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม 

� การวางแผนและการตัดสินใจทางการบริหารสมัยใหม่ 
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หมำยเหตุ  1. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)  เวลา 10.30-10.45 น.  

      (บ่าย) เวลา 14.30-14.45 น. 

   2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

   3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนบ้านเพนียด

ด้วย  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ได้แก่ ผู้ประกอบการ จ านวน 75 คน และผู้ใช้บริการ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

ร้านค้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานร้านค้าออนไลน์ 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเพนียดมีร้านค้าออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า

ชุมชนได้ จากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานร้านค้าออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลมี

ความทันสมัย และตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้มีความเหมาะสม ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ร้านค้าออนไลน์ 

Abstract   

 This research aimed to 1)  design and develop a distribution channel for community 

products by electronic commerce and 2)  study the satisfaction of using online store.  A 

sample group was consisted of 75 entrepreneurs and 40 users. Data collection tools included 

online stores by electronic commerce and the user satisfaction questionnaire. The statistics 

used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

 The research found that the community has an online store that can be used as a 

channel to distribute community goods. By evaluating online store user satisfaction. Overall, 

it was at a high level.  When considering each item.  The users are very satisfied with the 

contact and feedback. The information is up-to-date and the letters, images and colors used 

are accordingly appropriate. 

Keyword electronic commerce, online store 
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บทน ำ  

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มียุทธศาสตร์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา

ประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 เรื่องการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้าน

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ประเด็น    การวิจัยเพื่อสร้างแนวทางการ

บริหารจัดการและการน าแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)  มาประยุกต์ใช้ เพื่ อพัฒนา

โอกาสทางการตลาด ระบบเศรษฐกิจในการ

ยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจ และพัฒนา

เป็นต้นแบบของการด าเนินงานของกลุ่ม   โอทอป 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

 จากผลการส ารวจของส านักงานพัฒนา

ธุรกรรม   ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ส ารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 

2560 (Thailand Internet User Profile 2017) 

จากผู้ตอบออนไลน์ 25,101 คน ผลการส ารวจ

พบว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสดุ 

โดยในช่วงวันท างานหรือ    วันเรียนหนังสือใช้เฉลีย่

ที่ 7.12 ชั่วโมง/วัน และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วัน

ในช่วงวันหยุด ขณะที่  Gen X และ Gen Z ใช้

อินเทอร์เน็ตในวันท างานและวันเรียนหนังสือ โดย

เฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด   Gen 

Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน ซ่ึงสวนทาง

กับ Gen X ใช้ลดลงที่ 5.18 ชั่วโมง/วัน โดยกลุ่ม 

Baby Boomer ใช้ 4.54 ชั่วโมง/วันในวันท างาน 

และ 4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด ส่วนกิจกรรมที่นยิม

ท าเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย 86.9% การค้นหาข้อมูล 

86.5% การรับส่งอีเมล 70.5% การดูทีวีและฟัง

เพลงออนไลน์ 60.7% และการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

50.8% ส่วนสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซ้ือ

ออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วยสินค้าแฟชั่นและ

เครื่องแต่งกาย 44% สินค้าด้านสุภาพและความ

งาม 33.7% อุปกรณ์ไอที 26.5% เครื่องใช้ภายใน

บ้าน 19.5% บริการสั่งอาหารออนไลน์ 18.7% 

บริการเก่ียวกับการเดินทางและท่องเที่ยว 17.9% 

ซ่ึ งกลุ่ ม  Gen Y หรื อ  Millennials เ ป็ น ยุ คของ

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเจริญเติบโต   คนกลุ่มนี้

ชอบเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท า

อะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน แต่ไม่ค่อย    

มีความอดทน คาดหวังจะได้ความรู้และทักษะใหม่ 

และปัจจุบันคือ ยุค Gen Z เป็นวัยของเด็กที่เติบโต

มาพร้อม กับสิ่ งอ านวยความสะดวกสบาย มี

ความสามารถในการท างานด้วยเทคโนโลยีต่างๆ 

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าคนกลุ่มนี้จะมี

ชีวิตเชื่อมต่อกับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 

และการใช้โซเชียลมีเดีย (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2558) 

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนมา

ซ้ือสินค้าออนไลน์ มีชีวิตเชื่อมต่อกับการสื่อสารด้วย

เทคโนโลยี และมีการใช้โซเชียลมีเดียจ านวนมากขึน้ 

ส่ งผลให้ผู้ประกอบการ เริ่มหันมาค้าขายผ่าน

ชอ่งทางระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

 การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้

ในด้านการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการ

ความสะดวกในการสั่งซ้ือสินค้า การช าระเงิน โดย

ผ่านสื่อบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการท าการค้าขาย

และธุรกรรม ซ้ือขายผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ

ทางอินเทอร์เน็ต สามารถซ้ือขายสินค้าได้ทุกที่ที่

อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเช่าพื้นที่

หน้าร้านที่มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
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ผู้ซ้ือมีโอกาสเห็นสินค้าของผู้ขายโดยไม่ต้องเดินทาง

ไปซ้ือสินค้าจากหน้าร้านค้าโดยตรง เพียงเลือกซ้ือ

สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้าน แล้วเลือกช าระเงิน

ผ่านระบบที่น่าเชื่อถือ และรอสินค้ามาส่งถึงที่บ้าน 

ในกรณีที่ผู้ขายใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์จาก

เว็บไซต์ ผู้ขายสามารถต้ังชื่อร้าน ก าหนดชื่อเว็บไซต์ 

ตกแต่งป้ายร้านค้า สีสันของหน้าร้ าน      จัด

หมวดหมู่ของสินค้า ต้ังราคาสินค้า ลงรูปสินค้า     

จัดโปรโมชั่นของร้านค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา (กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) 

 ชุมชนบ้านเพนียดต้ังอยู่ในเขตการปกครอง

ของ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ประกอบไป

ด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเพนียด หมู่ที่ 2 

บ้านเพนียด หมู่ที่  3 บ้านเพนียด หมู่ที่  4 บ้าน

นกเขาเปล้า หมู่ที่ 5 บ้านนกเขาเปล้า หมู่ที่ 6 บ้าน

หนองปล้อง หมู่ที่  7  บ้านเพนียด หมู่ที่  8 บ้าน

เพนียดพัฒนา หมู่ที่ 9     บ้านนกเขาเปล้าน้อย 

และหมู่ที่ 10 บ้านหนองสระแก มีจ านวนประชากร 

7,476 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

พืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

ถั่วลิสง และฝ้าย เป็นต้น อาชีพรองลงมาได้แก่ การ

เลี้ยงสัตว์ วัวเนื้อ วัวนม การประมง อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน อาชีพที่ส าคัญคือ การทอผ้ามัดหมี่ การ

เจียระไนพลอย การตัดเย็บผ้าโหล และการพาณิช

ยกรรม นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสินค้าในชุมชนที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น การท าน้ าพริก

ก าจัด กางเกงตัดขาสั้น การสานตะกร้าจากหลอด

กาแฟ และหน่อไม้จากเขาตะเภา เป็นต้น ซ่ึงจาก

การศึกษาความเป็นไปได้ตามกิจกรรมการศึกษา

ปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาร้านค้า

ออนไลน์ เมื่อวันที่ 7–8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ที่ผ่านมา พบว่า 

ชุมชนมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการพฒันา

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้

งานเทคโนโลยีที่พร้อม จะเป็นศูนย์การในการให้

ความช่วยเหลือและดูแลคนในชุมชนเพื่อการจัด

จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์   จากเหตุผล

ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ  จัดจ าหน่าย

สินค้าชุมชน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าสินค้าของ

ชุมชนบ้านเพนียดมาเพิ่มช่องทางการตลาด  ในการ

สร้างการรับรู้ในสินค้าของชุมชนให้แก่ผู้ซ้ือสินค้า 

ด้วยการท าการตลาดผ่านระบบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

ของชุมชน และตอบสนองความต้องการของตลาด

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นเพิ่มมูลค่าเชิง

พาณิชย์ให้แก่ชุมชนบ้านเพนียดได้อีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่าย

สิ น ค้ า ชุ ม ช นบ้ าน เพนี ยด ด้ ว ยก า รพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานร้านค้า

ออนไลน์ 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จีราภรณ์ สุธัมม

สภา, 2561) คือ กระบวนการท าธุรกรรมทุกชนิด 

ซ้ือ ขาย ประมูล แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนสินค้า

และบริการ ตลอดจนเนื้อหา (content) ที่ เป็น

ดิจิทัล ระหว่างองค์การธุรกิจกับองค์การธุรกิจ

ด้วยกัน หรือองค์การธุรกิจกับผู้บริโภค ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยธุรกรรมทางการค้า เป็นการ

แลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับคู่ค้าทั้งสองฝ่าย มี

ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

2. การซ้ือสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา 
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3. การเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั้งโลก 

4. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก 

5. การให้ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าหรือ

บริการอย่างมากพอ 

6. การสนับสนุนต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่

คา้ 

7. ความหนาแน่นและคุณภาพของข้อมูล 

8. การสนองตอบตามความชอบส่วนบุคคล/  

การปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับ

ผู้ใช้บริการ 

9. เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเครือข่ายสังคม 

 โมเดลของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่ง

ตามลักษณะความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้ 6 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. B2B (Business to Business) คือ การ

ท าการค้าระหว่างผู้ท าการค้าด้วยกัน เช่น ร้านค้าที่

ต้องสั่งซ้ือสินค้ากับโรงงานที่เป็นแหล่งวัตถุดิบใน

การน ามาใช้ส าหรับการผลิตสินค้าต่างๆ ก่อนน า

ส่งไปจัดจ าหน่าย     เป็นต้น 

 2. B2C (Business to Customer) คือ การ

ท าการค้ากับผู้บริโภคโดยตรง ซ่ึงการค้าประเภทนี้

คือ ช่องทางหนึ่งที่ส าคัญ เพราะผู้ท าการค้ารายย่อย

สามารถเข้าแทรกตลาดและเข้าถึงผู้บริโภคได้

โดยตรง เช่น      การเปิดเว็บไซต์ขายสินค้า เพื่อให้

ผู้บริโภคซ้ือสินค้ากับผู้ท าการค้าได้เลย 

 3.  B2G (Business to Government)  คือ 

การท าการค้า การติดต่อประสานงานทางการค้า

ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ท าการค้ากับ

รัฐบาล เช่น      การให้บริการยื่นเอกสารราชการ

ผ่านทางเว็บไซต์ 

 4.  C2C (Customer to Customer)  คื อ 

การท าการค้ า ระหว่า งผู้ บ ริ โ ภค ด้วย กันเอง 

ยกตัวอย่างเช่น    การซ้ือขายของมือสองผ่านทาง

เว็บไซต์โดยผู้บริโภคเป็น ผู้ติดต่อซ้ือขายกันเอง 

 5. C2G (Customer to Government) คือ     

การติดต่อประสานงานของผู้บริโภคในเรื่องต่างๆ 

กับหน่วยงานของรัฐโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยกตัวอย่างเช่น การติดต่อยื่นแบบช าระภาษีผ่าน

เว็บไซต์ เป็นต้น 

 6. G2G (Government to Government) 

คือ การติดต่อด้านข้อมูลระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล 

หรือหน่วยงานภายใน เช่น  การใช้ งานระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

กระทรวงเพื่อความสะดวก ในการท างาน 

 ขั้นตอนการเปิดร้านค้าบนระบบการพาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

 1. ศึกษาสินค้าที่สนใจจะขาย โดยผู้ขายควร

มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สนใจและต้องการจะขาย

เสียก่อน และควรเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ของสินค้า

ของคุณ รวมถึงจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด

ให้ดีก่อนที่จะน าสินค้าเข้าสู่ตลาด ผู้ขายควรตอบ

ค าถาม   ให้ได้ว่า ท าไมผู้ใช้ถึงเลือกซ้ือ และเลือกใช้

สินค้า     หรือบริการของผู้ขาย หากสามารถตอบ

โจทย์เหล่านี้ได้ จะช่วยให้ผู้ขายสามารถประกอบ

ธุรกิจได้ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 

 2 .  ศึ กษาท าค วาม เ ข้ า ใจ กับพาณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ ในการท าร้านค้าบนระบบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า

ร้านค้าออนไลน์ เป็นการท าการค้าขายและธุรกรรม

ซ้ื อ ข า ย ผ่ า น ทา ง ร ะ บบ ออ น ไ ล น์  ห รื อ ท า ง

อินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ทุก

ที่ที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึง โดยไม่ต้องเช่าพื้นที่

หน้าร้านในแหล่งชุมชนซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และ

ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้อีก นอกจากนี้ ยัง

เปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบเห็น
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สินค้าของผู้ขาย ส่วนผู้ซ้ือช่วยให้สะดวกสบายไม่

ต้องเดินทางไปซ้ือสินค้าจากหน้าร้านค้าโดยตรง 

เพียงเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้าน แล้ว

เลือกช าระเงินผ่านระบบที่น่าเชื่อถือ และรอสินค้า

มาส่งถึงที่บ้าน 

 3.  เลือกระบบร้านค้าออนไลน์  ผู้ ขาย

สามารถเลือกเปิดร้านค้าออนไลน์ได้หลากหลาย

รูปแบบ โดยทั่วไปที่นิยมมี 2 รูปแบบ คือ การใช้

บริการร้านค้าส าเร็จรูปจากเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ

เ ปิ ด ร้ า น ค้ า  เ ช่ น  wixsite. com, tarad. com, 

lnwshop, shopspot     เป็นต้น หรือผู้ขายสามารถ

เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อติดต้ังปรับแต่งได้

ด้วยตัวเอง มีอิสระในการปรับแต่งมากกว่า แต่อาจ

มีความยุ่งยากกว่าในการเริ่มต้นพัฒนาร้านค้า

ออนไลน์ เช่น PrestaShop, Mageto เป็นต้น 

 4. จัดแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์ รูปแบบ สีสนั 

ป้ายร้าน เมื่อผู้ขายเลือกใช้บริการร้านค้าได้แล้วให้

เริ่มตกแต่งร้านค้าให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ 

แต่ควรเน้นที่สินค้าให้ดูค้นหาง่าย และสะอาดตา 

น่าเชื่อถือ ค้นหาสินค้าและสั่งซ้ือได้ง่าย หลีกเลี่ยง

การตกแต่งร้านค้าให้กระพริบและมีลูกเล่นมากเกิน

ความจ าเป็น 

 5. จัดหมวดหมู่สินค้า ลงรูปสินค้า ราคา

สินค้า  ลงเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอยู่ เสมอ จากนั้นจัดหมวดหมู่สินค้าให้

เหมาะสม ลงรายละเอียดสินค้าให้เรียบร้อย น ารูป

สินค้าที่ชัดเจนสวยงาม      เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้า

ได้มากขึ้น 

 6. ท าการตลาดโปรโมทร้านออนไลน์ ในการ

เปิดร้านค้าออนไลน์อาจท าให้ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึง

เว็บไซต์ของผู้ขายได้ง่าย ดังนั้น ผู้ขายควรท าการโป

รโมทเว็บไซต์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก หรือท าให้การค้นหา

ได้ง่ายขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ Google ซ่ึงเรียกว่า 

Search Engine Optimization หรือเรียกว่า SEO 

หลักการตลาด 6P ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) ประกอบด้วย 

 1. Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

   1. สินค้าดิจิตอล (digital product) 

เช่น ซอฟแวร์ เพลง หนังสือดิจิตอล ส่งสินค้าได้โดย

ผ่านอินเทอร์เน็ต 

   2.  สินค้าที่ไม่ใช่ ดิจิตอล (physical 

product)  เช่น  เสื้อผ้า เครื่องประดับ มีการส่ง

สินค้าผ่านช่องทางการขนส่งให้ถึงมือผู้ซ้ือ 

การค้าทางออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถจ าต้องเลือก

สินค้าได้ก่อน จะได้แต่เพียงแค่ดูรูปภาพและค า

บรรยาย เราต้องให้ภาพที่ชัดเจนและรายละเอียด

ของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้มาก

ที่สุด แต่ต้องไม่เกินความจริง รูปภาพชัดเจน ไม่มัว 

มืดด า วางต าแหน่งภาพสมดุล มีทั้งขนาด preview 

และ full หากเป็นสินค้าบริการต้องให้เห็นส่วน

ส า คั ญ ข อ งก า รบริ ก า รที่ มี ร ะ ดั บมี คุณภาพ 

บรรยากาศที่ดี   การเขียนข้อความบรรยายต้อง

เขียนให้กระชับได้ใจความ และเชิญชวน 

 2. Price การวางขายสินค้าบนระบบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยู่

กับสินค้า ซ่ึงเมื่อน ามารวมกับค่าขนส่งแล้ว ถ้ามี

ราคาเพิ่มมากขึ้น อาจะท าให้ความน่าสนใจลดลง

หรือลูกค้าเปลี่ยนใจได้ อาจใช้วิธีปรับราคาให้ต่ า 

เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังคงต่ ากว่าหรือเท่ากับตลาด 

หากไม่สามารถปรับเรื่องราคา  ให้เน้นความสะดวก

จากการสั่งซ้ือ การส่งเสริมการขาย   หากราคาที่

แจ้งยังไม่รวมค่าขนส่ง ต้องบอกให้ลูกค้าทราบว่ายัง

ไม่ได้รวมค่าจัดส่ง และให้ข้อมูลด้านการจัดส่งด้วย 

 3.  Place การน าเสนอเว็บไซต์ เพื่อให้

ผู้สนใจ  เข้าชมและเลือกใช้บริการ ประชาสัมพันธ์
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ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ในประเทศและ

ต่างประเทศ         ในระบบ search engine 

4.  Promotion การส่งเสริมการขาย เป็นหลัก

ส าคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดการ

ติดตามอย่างต่อเนื่องและสั่งซ้ืออย่างสม่ าเสมอ โดย

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ า การให้ส่วนลดตาม

ปริมาณการสั่งซ้ือ ให้สิทธิแก่สมาชิก หรือลูกค้า

ประจ า 

 5.  Personalization การให้บริการส่วน

บุคคล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์

กับลูกค้า   ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก การ

ทักทาย การให้ความรู้สึกและให้การปฏิบัติที่ดี 

 6. Privacy สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ   

การรักษาความเป็นส่วนตัว การรักษาความเป็น

ส่ ว น ตั ว จึ ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ต้ อ ง ยึ ด มั่ น  เ ป็ น

จรรยาบรรณต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามประกาศ

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้ จะต้องให้

ลูกค้าเป็นผู้เข้าถึงและสามารถแก้ไขได้เพียงผู้เดียว 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากสถาบัน 

หน่วยงานที่ไว้วางใจและเชื่อถือได้ 

วิธีวิจัย           

 วิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( participatory action research) 

ร่วมกับการวิจัยประยุกต์ (applied research) มี

วิธีการดังนี้ 

 1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน

เก่ียวกับสภาพการด าเนินการขายสินค้าชุมชนของ

ชุมชนบ้านเพนียดจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

   1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร 

ต ารา ข้อมูลสถิติ บทความ รายงาน จากองค์การ

บริหาร  ส่วนต าบลเพนียด ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะน ามา

พิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ 

   1.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การ

สัมภาษณ์จากบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเพนียด 

และลูกค้า 

 2. การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของชุมชนบ้านเพนียด 

 3.  การ จัดท าการสนทนากลุ่มร่ วม กับ

ผู้ประกอบการในชุมชนเพนียดจ านวน 75 คน เพื่อ

ร่วมกันออกแบบร้านค้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขาย รูปภาพ

ประกอบการน าเสนอข้อมูลให้มีความสวยงาม 

เพื่อให้สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้ตัดสินใจซ้ือสินค้า 

 4. พัฒนาร้านค้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์         

กล้ อ งถ่ าย รู ป ดิ จิต อล  และซอฟ ต์แว ร์ ที่ ใ ช้  

ประกอบด้วย โปรแกรมส าเร็จรูปบนเว็บไซต์ 

https://www.wix.com/ และโปรแกรม Adobe 

Photoshop 

 5. ให้ผู้ประกอบการในชุมชนบ้านเพนียด

ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของร้านค้าออนไลน์

ที่พัฒนาขึ้น 

 6. ปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการและให้พร้อมใช้

งานต่อไป 

 7.  เ ผยแพร่ ร้ านค้าออนไลน์บนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางในการจัด

จ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรที่

เ ก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ จัด

จ าหน่ายสินค้าและช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้แก่

ชุมชนบ้านเพนียด 
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 9. ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

ร้านค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ 

จ านวน 40 คน 

ผลกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่าย

สิ น ค้ า ชุ ม ช นบ้ าน เพนี ยด ด้ ว ยก า รพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์         มีผลการวิจัยพบว่า ชุมชน

เพนียดมีร้านค้าออนไลน์ที่ใช้เป็นช่องทางในการจัด

จ าหน่ายสินค้าชุมชนได้ โดยร้านค้าออนไลน์มีชื่อว่า 

สินค้าชุมชนบ้านเพนียด ดังภาพที่ 1  จากการ

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานร้านค้าออนไลน์

ของผู้ใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Cx  = 4.38,  

S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ใช้มีความพึง

พอใจในระดับมาก คือ มีช่องทางการติดต่อสอบถาม

และให้ข้อเสนอแนะ (Cx  = 4.50, S.D. = 0.63) ข้อมูล

มีความทันสมัย (Cx  = 4.48, S.D. = 0.63) และ

ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้มีความเหมาะสม (Cx  = 

4.48, , S.D. = 0.50) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

 

 
ภำพที่ 1 ร้านค้าออนไลน์สินค้าชุมชนบ้านเพนียด 

ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การใช้งานร้านค้าออนไลน์ 

 
 

อภิปรำยผล              

 การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน   

บ้านเพนียดด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็น

ช่ อ งทาง ในการ จัดจ าหน่ ายสิ นค้าชุ มชนได้  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน์ สมศรี และ

ธนกร น้อยทองเล็ก (2558, น.5-7) ที่พบว่า การ

พัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพัก

หรือนักท่องเที่ยว และผู้ เชี่ยวชาญการประเมิน

ระบบ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 

อาทิ เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ส่งผลให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น จากการ

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานร้านค้าออนไลน์

พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านมีช่องทาง

การติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจาก

การมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ประกอบด้วย 

เฟซบุ๊ก มีที่อยู่คือ   

https://www.facebook.com/BanPhaniat/ การ

ติดต่อผ่านอีเมล หรือการติดต่อที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพนียด สอดคล้องกับ ทวีศักด์ิ กาญจน

สุวรรณ (2552, น.302-306) ทีก่ล่าวว่า การพาณิชย์

อิ เล็ กทรอนิ กส์ ควร จัดบริ การชุ มชนเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารไว้ให้กับลูกค้าด้วย เช่น อีเมล การ

สนทนา และการแสดงความคิดเห็น  เป็นต้น เพื่อใช้
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เป็นช่องทางในการ ติดต่อสื่อสาร กันระหว่าง

ผู้ประกอบการกับลูกค้า ต่อมาเรื่องข้อมูล       มี

ความทันสมัย เนื่องจากการพัฒนาร้านค้าออนไลน์

ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ลกูคา้   

มคีวามมั่นใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับ ธวัชชัย   

ศรีสุเทพ (2544, น.16-18) ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยส าคัญ

ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการคือการมีเนื้อหาเป็นประโยชน์

ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีความถูกต้อง และปรับปรุง

เนื้อหาให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นสิ่งที่

ดึงดูดให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งาน และเรื่องตัวอักษร ภาพ 

และสีที่ใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ นารีรัตน์ 

โสติถิมานนท์ (2557, น.418) ที่กล่าวว่า การ

จัดรูปแบบเว็บไซต์ ตัวอักษร และการแบ่งเนื้อหา 

ควรมีการจัดรูปแบบให้สะดุดตา   มีความเรียบง่าย

เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

สอดคล้องกับธัชกร วงษ์ค าชัย (2558, น.5) ที่กล่าว

ว่า หลักส าคัญในการออกแบบเว็บไซต์ควรเน้นการ

ออกแบบที่สวยงาม มีการ ใช้งานที่ง่าย เหมาะสมกับ

เว็บไซต์แต่ละประเภท และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้  

ข้อเสนอแนะ 

 1. การใช้ช่องทางร้านค้าออนไลน์ท าให้

ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง จึงควรมี

การศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์แล้วน ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 2. ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและดึงดูดใจลูกค้า 

สรุปผลกำรวิจัย 

 ชุมชนเพนียดมีระบบร้านค้าออนไลน์ที่

สามารถใช้เป็นใช้เป็นช่องทางในการจัดจ าหน่าย

สินค้าชุมชนได้ จากการประเมินความพึงพอใจการ

ใช้งานร้านค้าออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อสอบถามหลากหลาย 

ข้อมูลมีความทันสมัย และตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้

มีความเหมาะสม 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). กำรท ำกำรตลำด

ออนไลน์. ค้นเมื่อ 2 เมษายน 2561.               

จาก http://www.dbdmart.com/learning/   

default/lesson/id/45.  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). รู้จักกับพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์. ค้นเมื่อ 2 เมษายน 2561.        

จาก http://www.dbdmart.com/learning/ 

default/lesson/id/8. 

จีราภรณ์ สุธัมมสภา. (2561). พำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ชัยวัฒน์ สมศรี และธนกร น้อยทองเล็ก. (2558).       

กำรพัฒนำเว็บไซด์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำด  

ของผู้ประกอบกำรร่มไม้กรีนพำร์ค อ ำเภอ

เมือง จังหวัดล ำปำง. รายงานสืบเนื่องจาก การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต     ครั้งที่ 5 “การพัฒนางานวิจัยรากฐาน

ส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล,   1-8. 

ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ. (2552). กำรพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : เคทีพี 

คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 

ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร์ Web Design. 

กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น. 

ธัชกร วงษ์ค าชัย. (2558). ออกแบบและพัฒนำ

เว็บไซต์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นารีรัตน์ โสติถิมานนท์. (2557). การศึกษาแนวทาง   

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 



 

 

 
 

10 

วำรสำรวิชำกำร Veridian E-Journal.              

7(2), 418-431. 

ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม. (2561). ETDA เผยผล

ส ำรวจพฤติกรรมใช้อินเทอรเ์น็ตและมลูค่ำอี

คอมเมริ์ซโชว์ควำมพรอ้มไทยก้ำวข้ึนเป็นเจ้ำ

อีคอมเมิร์ซอำเซียน. ค้นเมื่อ 1 เมษายน 

2561. จาก

https://www.etda.or.th/content/thailan

d-internet-user-profile-2017-and-value-

of-e-commerce-survey-in-thailand-

2017l-press-conference.html/. 

อัจฉรา จันทร์ฉาย. 2558. กำรวำงแผนกลยุทธ์และ   

กำรจัดท ำ BSC. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

.

 

 

  



 

 

 
 

11 

กลยุทธ์กำรตลำดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม  

กรณีศกึษำ ต ำบลบัวบำน อ ำเภอยำงตลำด จังหวดักำฬสินธุ์ 

MARKETING STRATEGIES OF LOBSTER FARMERS: A CASE STUDY OF BUA 

BAN SUBDISTRICT, YANGTALAT DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
 

ศญำมล  ปะวะเสนะ*, นิรัตศัย  อุดมดี, ศิรินทร เลียงจินดำถำวร 

Sayamon  Pawasena, Niratsai  Udomdee, Sirintorn Liengjindathaworn 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

Faculty of Management Science Rajabhat Maha Sarakham University 

*E-mail: ebamly@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทาง

ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่เก่ียวกับการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ประชากร

เป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงศึกษาจาก

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 124 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test 

(One-way Anova) 

 ผลการวิจัย พบว่า 

      1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่

ในระดับประถมศึกษา แหล่งผลิตและขายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้ังอยู่ใกล้ชุมชน และได้ด าเนิน

กิจการมาแล้ว 5 – 10 ปี โดยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน และขนาดของเงินทุนส่วนใหญ่จะใช้

เงินทุน ต้ังแต่ 100,001 – 300,000 บาท  

           2. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ด้านราคา มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดจ าหน่าย 

มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานลาง  

      3.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านเพศ ด้านระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน ด้านแหล่งเงินทุน ด้านขนาดเงินลงทุนที่แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด  กุ้งก้ามกราม 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the marketing mix strategy of lobster 

farmers.  Case Study District Bua Ban Yang Talat district of Kalasin.  To compare the basic 

information of lobster farmers.  With regard to the use of marketing mix strategies.  District 

Bua Ban Yang Talat district of Kalasin.  The study sample consisted of 124 farmers lobster. 

Analyze data using the program.  For the percentage, mean, standard deviation Hypothesis 

testing uses an average analysis t-test and F-test (One-way Anova). 

 The research found that. 

 1. agriculturist The majority of lobsters are male. Ages between 46 and over Educated 

In elementary school The production and sale of lobsters of the majority of farmers. Located 

near the community And has been operating for 5 -  10 years.  By borrowing from financial 

investments. The size of the capital will be from 100,001 to 300,000 baht.  

 2.  Lobster farmers use marketing mix strategies.  Overall, it was at a high level.  When 

considering each side, it appears.  turn-out The overall marketing mix strategy was at a high 

level.  Price The overall marketing mix strategy was at a high level.  Distribution The overall 

marketing mix strategy was at a high level.  Marketing Promotion The overall marketing mix 

strategy is at a moderate level.  

 3. Farmers with basic information on gender The duration of the operation. Sources of 

funds The size of investments that are different.  Different marketing mix strategies are used. 

Statistically significant at the .05 level. 

 

Keywords: Marketing Mix the lobster. 

 

1. บทน ำ 

 การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย 

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ท าให้การเกษตรมีความส าคัญเป็น

อย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมา

จากสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ ภาคตะวันออกเฉีย ง 

เหนือ เป็นภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดภูมิภาคหนึ่งของ

ประเทศไทย ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ

การเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ กล่าวคอื 

มีจ านวนประชากรและพื้นที่คิดเป็น 1 ใน 3 ของ

ประเทศ โดยมีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตาราง

กิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 21,989,477 

คน  ซ่ึ งปร ะชากรส่ วน ใหญ่ปร ะก อบ อ า ชี พ

เกษตรกรรม ซ่ึงได้แก่ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

ทอผ้าไหม ทอเสื่อ และการท าหัตถกรรมในครวัเรอืน

ที่ตนเองและครอบครัวมีความถนัด ตลอดจนการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ด้านการเกษตรแบบอ่ืนอยู่

บ้ าง ก็จะท าการ เกษตรตามปัจจัยการผลิตที่
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เอ้ืออ านวย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการประกอบอาชีพ

เสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว เช่น การปลูกแตงโม ยาสูบ 

แตงแคนตาลูบ และการประมง โดยเฉพาะการเลี้ยง

กุ้งก้ามกราม 

 กุ้ ง ก้ า ม ก ร า ม  มี ชื่ อ ส า มั ญ ว่ า  Giant 

Freshwater Prawn, Freshwater Prawn, Giant 

River Prawn แ ล ะ  Malayan Prawn มี ชื่ อ

วิทยาศาสตร์ว่า Macrobradium rosenbergii (De 

man, 1879) และมีชื่อท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันหลาย

ชื่อ เช่น กุ้งนาง กุ้งแม่น้ า หรือกุ้งหลวง กุ้งก้ามกราม

อาศัยอยู่ในเขตน้ าจืดซ่ึงมีทางน้ าไหลติดต่อกับทะเล 

จึงสามารถด ารงชีพได้ทั้งในน้ ากร่อยและน้ าจืด เคย

มีชุกชุมในแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าบาง

ประกง แม่น้ าตาปี เป็นต้น ต่อมาความอุดมสมบูรณ์

ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าธรรมชาติมีจ านวน

ลดลง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเพื่อชดเชยจากธรรมชาติ

จึงได้มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ และสามารถท า

รายได้ให้เกษตรกรได้ดี การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงแพร่

ขยายมากเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ  จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น

อีกจังหวัดหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

เกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการค้าเป็น

จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงกันมาก

ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอยางตลาด อ าเภอเมือง 

อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอกมลาไสย อ าเภอสามชัย 

และอ าเภอใกล้ เคียง มีจ านวนฟาร์ม เลี้ ยง กุ้ง

ประมาณ 200-250 ฟาร์ม  

 ในปี 2560 ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกราม

จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 16,693 ตัน และมี

มูลค่า 5,133 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

พบว่ามีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และ 

9.6 ตามล าดับเนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ที่มีการ

อนุบาลมาแร้ว 2-3 เดือน ท าให้ใช้ระยะเวลาเลี้ยง

น้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น ซ่ึงแหล่งเลี้ ยงกุ้ง

ก้ามกรามที่ส าคัญอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ 

นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี  

 กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญอีก

ชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้

เลี้ยง และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ สาเหตุที่

เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ เนื่องจากมีรสชาติดี 

และเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้มีราคาค่อนข้าง

สูงเมื่อเทียบกับสัตว์น้ าจืดหลายชนิด จึงเป็นอาชีพที่

ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ เลี้ยง แต่การเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามให้ประสบผลส าเร็จนั้นต้องอาศัยทักษะ 

ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ พร้อมทั้งการ

ดูแลเอาใจใส่ผลผลิตที่ได้ให้มีคุณภาพดี 

 จังหวัดกาฬสินธุ์มีการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามให้ เป็นอาชีพของเกษตรกร โดยมี

จุดเริ่มต้นจาก นายสัมฤทธิ์ ภูโอบ ก านันต าบลบัว

บาน ได้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยการขุดบ่อขนาด 2 ไร่ 

ในพื้นที่นาของตนเอง ปล่อยกุ้งในอัตราความ

หนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 

เดือน ได้ผลผลิตดี จึงได้น าแนวทางการเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้าน  ท าให้ความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น   ซ่ึงผลจากความส าเร็จใน

การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของชาวบ้าน 

นับว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาที่ดี ก านันต าบลบัวบาน 

ได้ใช้ภูมิปัญญาในการน าวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมา

ริเริ่มและประยกุต์เลี้ยงในหมู่บ้าน เป็นการแก้ปัญหา

ความยากจน   

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ

ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซ่ึงสร้างรายได้

อย่างมากให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัด

กาฬสินธุ์   จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา

กลยุทธ์ทางการตลาดของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ง

ก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรณีศึกษา เพื่อเปน็

ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรราย

อ่ืนๆ น าผลวิจัยไปใช้ในการด าเนินธุรกิจให้เกิด

ประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการ

แข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบ

ผลส าเร็จและยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 2.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางข้อมูลพื้นฐาน

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในต าบลบัวบาน 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2.2  เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

กรณีศึกษา ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ง

ก้ามกรามที่มีคุณลักษณะทางข้อมูลพื้นฐานแตกต่าง

กัน 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ลักษณะประชากรศาสตร์ของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ท าเลที่ต้ัง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

แหล่งเงินทุน และขนาดเงินทุน ที่แตกต่างกัน มีการ

ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

 

4. ขอบเขตกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ

การวิจัยไว้ดังนี้ 

 4 . 1  กลุ่ ม เ ป้ าหมาย ในการศึ กษา  คื อ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบานอ าเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ   ไ ด้ แ ก่    ข้ อ มู ล

ประชากรศาสตร์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท าเลที่ต้ัง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน แหล่งเ งินทุน และ

ขนาดเงินทุน 

 ตัวแปรตำม ได้แก่ กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบล

บั วบาน  อ า เ ภอยางตลาด จั งหวั ดกาฬสิน ธุ์  

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

 4.3 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ต้ังแต่ 27 

พฤศจิกายน 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 5.1 ท าให้ทราบถึงการใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางให้เกษตรกรใช้ใน

การด าเนินธุรกิจ 

 5.2  ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่เก่ียวข้องกับการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด เพื่อน าไปปรับใช้กับกลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างมี

ศักยภาพ 

 5.3  เป็นข้อสนเทศต่อผู้ที่สนใจ และเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจกุ้งก้ามกรามในอนาคต 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

6. กำรทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิ จัย เรื่ องกลยุทธ์การตลาดของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้

ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดและ

การบริหารการตลาด 

การตลาดมีความส าคัญต่อบุคคล องค์กรธุรกิจ และ

สังคมในแง่มุมต่างๆ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1.1 ความส าคัญต่อบุคคล ทุกวันนี้การตลาด

ได้เข้ามาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต

ของบุคคล และท าให้บุคคลมีความเป็นอยู่ที่สุข

สบายขึ้น  มีผลิตภัณฑ์หรือบริการสนองความ

ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ 

 1.2 ความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจ การตลาด

ท าให้องค์กรธุรกิจสามารถขยายการด าเนินธุรกิจ

ด้วยความส าเร็จไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก  

 1. 3  ค วามส าคัญ ต่อสั งคม  การตลาด

ก่อให้ เ กิดการวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ยกระดับมาตรฐานการด าเนินชีวิตของบุคคลให้

สูงขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ท าให้

บุคคลมีผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองความ

ต้องการในราคาที่ต่ าลง เป็นต้น (ภาริณี กาญจนาภา

, 2554:5-6) 

 2  แนวคิดและทฤษฏี เ ก่ียวกับกลยุทธ์

การตลาด 

ก ล ยุ ท ธ์ ก ำ ร ต ล ำ ด  ( Marketing Strategy) 

หมายถึง แนวทางการปฏิบัติทางการตลาดของธุรกิจ 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายทางการ

ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 

2544:72)ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดปัจจัย

ต่างๆ ในการพิจารณา คือ  

 2.1 พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของตลาด

เป้าหมายอย่างที่เราทราบแล้วว่าตลาดมีพฤติกรรม

ที่แตกต่างกัน การทราบถึงพฤติกรรมเหล่านั้น จะ

ช่วยให้นักการตลาดก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ

ตลาด 

 2.2 ขนาดของการแข่งขันและต าแหน่งของ

ธุรกิจ (ส่วนครองใจ*) ในการแข่งขัน ซ่ึงจะท าให้

ทราบต าแหน่งที่แท้จริงของธุรกิจที่ครองใจลูกค้าอยู่ 

เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับต าแหน่งธุรกิจ 

 2.3 นโยบายและศักยภาพของธุรกิจ การ

ทราบถึงนโยบายเพื่อจะก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้

เป็นไปในทางเดียวกันกับนโยบายของธุรกิจโดยรวม 

และดูศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให้ก าหนดกลยุทธ์ที่

ธุรกิจสามารถปฏิบัติได้จริง หากธุรกิจเลือกกลยุทธ์ที่

ต้องใช้ทรัพยากรมาก แต่ธุรกิจไม่มีศักยภาพด้าน

ทรัพยากรมากเพียงพอก็จะก่อให้เกิดความสูญเสีย

ได้ 

 2.4 กลยุทธ์ของคู่แข่ง การก าหนดกลยุทธ์

ของคู่แข่ง จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

บริษัท บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ให้

สามารถโจมตี และตอบโต้การโจมตีของคู่แข่งขันได้ 

 2.5 ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในแต่

ละขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จะมีลักษณะปัจจัย

แวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับแต่ละขั้นวงจรชีวิต 

 3  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับส่วนประสม

ทางการตลาด 4 P’s 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing mix’s) 

เป็นตัวแปรทางการตลาดที่องค์การธุรกิจสามารถ

ควบคุมได้ อันประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ 

ซ่ึงองค์การธุรกิจจ าเป็นต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อ
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สนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย นักการ

ตลาดด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยมีเป้าหมายที่

จะค้นหาประสิทธิผลในกระบวนการผลิตจนถึงการ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค ดังนั้น

กิจกรรมทางการตลาด จึงต้องอาศัยปัจจัยหลักที่จะ

ช่วยส่งผลให้กิจกรรมทางการตลาดนั้นสามารถก้าว

ไปสู่ผลส าเร็จดังเป้าหมายได้ ปัจจัยหลักส าคัญที่

นักการตลาดน ามาด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

โดยน าม าปร ะสมประสานให้ ปั จ จัยทุ กตัวมี

ความสัมพันธ์เ ก่ียวเนื่องกันและยังผลส าเร็จต่อ

องค์การธุรกิจนั้น เราเรียกปัจจัยโดยรวมว่า ส่วน

ประสมทางการตลาด  ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาด

นี้มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ (ลักขณา ศิริจ าปา. 

2559 : 16-17) 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ที่บริษัทหรือธุรกิจ

จ าเป็นที่จะต้องมีกางวางแผน โดยเริ่มต้นค้นหาหรื

อน าสิ่งที่ดีมีคุณค่าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงถือ

ว่าการน าเสนอที่ดีมีคุณค่าเป็นพื้นฐานในการสร้าง

ความสามารถในการท าก าไร และสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีกับผู้บริโภค(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 

: 138) 

 2. ราคา (Price) 

 การก าหนดราคาต้องค านึงถึงส่วนประสม

ทางการตลาดและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย 

การก าหนดราคาเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้ผลิต คนกลาง 

และผู้บริโภค ด้านผู้ผลิตก าหนดราคาโดยพิจารณาที่

ต้นทุนรวมบวกก าไรที่ต้องการ มีการก าหนดกลยุทธ์

ราคาและการต้ังราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ

ตลาดเป้าหมาย ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 

280) 

 3.  ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  ( Place ห รื อ 

Distribution) 

 การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

เป็นการน าสินค้าไปขายให้ลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงการ

จัดจ าหน่ายเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์และราคาเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุม

ได้ สามารถวางแผนผลิตได้ตามความต้องการ ส่วน

การต้ังราคาองค์กรสามารถต้ังราคาตามตลาดได้ 

หรืออาจปรับราคาขึ้นลงได้ตามความเหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค 

(วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2556:185) 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

    การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ

ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด  ( Marketing 

Communications) เป็นส่วนประสมทางการตลาด

ตัวสุดท้ายที่นับวันจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากการตลาดยุคใหม่มิใช่เป็นเพียงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ดี การก าหนดราคาที่เหมาะสม และการ

ท าให้ลูกค้าสามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเท่านั้น 

แต่ยังต้องท าหน้าทีติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่ม

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจด้วย เพื่อก่อให้เกิดความ

ต้องการซ้ือในผลิตภัณฑ์ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์. 

2537:6) 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1  กุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. กรอบแนวคิด  

 การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบล
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บัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ เ ก็บรวบรวมข้อมูลเ ป็ น

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และการด าเนินงานของกิจการ 

ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ท าเลที่ ต้ัง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน แหล่งเ งินทุน และ

ขนาดเงินลงทุน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกราม ที่เกษตรกรแต่ละ

คนใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจการของตน 
 
9. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

 1. ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กรอบแนวคิด และตัวแปร เพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามการวิจัย 

 2.  ก าหนดโครงร่างแบบสอบถามตาม

ประเด็นที่ส าคัญของความมุ่งหมาย และขอบเขต

การศึกษา 

 3. เขียนแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอข้อเสนอแนะแล้วน ามา

ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง

แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะ

คล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 5. การทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาค่าความ

เ ชื่ อมั่ น ของแบบสอบถาม  โดยน าม าหาค่ า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - coefficient) ผลการ

วิเคราะห์ได้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.95 ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลในการวิจัย 

10. สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ผู้ศึกษาได้น าสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

 1.สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1.1 ค่ำสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้แสดง

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร โดย

แจกแจงความถี่ ร้อยละ  

 1.2 ค่ำเฉลี่ย (Mean) หรือค่าเฉลี่ยเลขคณติ 

(Arithmetic mean) โดยใช้แสดงข้อมูลที่มีการแจก

แจงแบบมาตรฐาน หาได้จากผลรวมของทุกค่าของ

ข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อมูล  

 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) มีสูตร ดังนี้ 

 2.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 2.1ใช้ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อ

วิเคราะห์ความแปรปรวน และเมื่อพบว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับ

การศึกษา 

4. ท าเลที่ต้ัง 

5. ระยะเวลา 

6. แหล่งเงินทนุ 

7. ขนาดเงินทนุ 

 

 

ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 

2.ด้านราคา 

3.ด้านการจัด

จ าหน่าย 

4.ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
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ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ 

LSD 

 2.2ใช้ t-test (Independent Sample) 

เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวน 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

11. ผลกำรวิจัย 

 ในการศึกษา กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกร

ผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบลบัวบาน 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษา 

ดังนี้ 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.3 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 46 

ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75 และมีการศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.6 แหล่งผลิต

และขายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้ังอยู่

ใกล้ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 91.1 และได้ด าเนิน

กิจการมาแล้ว 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.9 โดยมี

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน คิดเป็น

ร้อยละ 64.5 และขนาดของเงินทุนส่วนใหญ่จะใช้

เงินทุน ต้ังแต่ 100,001 – 300,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 66.9 

 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้กล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (𝑥 = 3.82,  𝑆. 𝐷.= 0.43) เมื่อพิจารณาราย

ด้านปรากฏว่า มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านราคา

อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.56,  𝑆. 𝐷. = 0.50) 

และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปาน

กลาง  (𝑥 = 2.64,  𝑆. 𝐷. = 1.16) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ได้ผลการวิจัยตามรายละเอียด ซ่ึงจะ

อธิบายได้ ดังนี้  

 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ง

ก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์  มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.21, 

 𝑆. 𝐷. = 0.61)  เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า มี

การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเกือบทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการให้ความส าคัญของ

คุณภาพของสินค้าที่น ามาจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (𝑥 = 4.55,  𝑆. 𝐷. = 0.60) 

 2.2 ด้านราคา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.56,  𝑆. 𝐷. = 

0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า มีการใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ ใน

ระดับมากที่สุด ซ่ึงสามารถเรียงล าดับได้ 3อันดับ 

ดังนี้  มีการก าหนดราคาที่ชัดเจน (𝑥 = 4.65, 

 𝑆. 𝐷. = 0.57) ต้ังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ

ของสินค้า (𝑥 = 4.57,  𝑆. 𝐷. = 0.59)  ราคา

สินค้าแต่ละขนาดมีการต้ังราคาที่เหมาะสม (𝑥 = 

4.52,   𝑆. 𝐷. = 0.63) ยกเว้นการปรับเปลี่ยน

ราคาที่ยุ ติธรรม อยู่ ในร ะดับมากที่สุด (𝑥 = 

4.48,  𝑆. 𝐷. = 0.66) 

 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (𝑥= 3.88,  𝑆. 𝐷. = 0.52)  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า มีการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซ่ึง
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สามารถเรียงล าดับได้ 3 อันดับ ดังนี้ สามารถติดต่อ

ซ้ือสินค้ากับเจ้าของกิจการได้โดยตรง(𝑥=4.34, 

 𝑆. 𝐷. = 0.82)  สถานที่จอดรถสะดวก และ

ปลอดภัย  (𝑥= 4.19,  𝑆. 𝐷. = 0.73)  อ านวย

ความสะดวกในการขนส่งสินค้า (𝑥= 4.02,  𝑆. 𝐷. 
= 1.03) ยกเว้นสถานที่ต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ติด

ถนน ง่ายต่อการเข้าถึง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 

4.52,  𝑆. 𝐷. = 0.72) และมีการกระจายออกเป็น

ร้ านขายปลี ก  อยู่ ใ น ร ะ ดับปานกลา ง  ( 𝑥= 

2.69, 𝑆. 𝐷. = 1.46) 

 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด เกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานลาง (𝑥= 2.64,  𝑆. 𝐷. =1.16) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า มีการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ซ่ึงสามารถเรียงล าดับได้ 3 อันดับ ดังนี้ มีการเข้าพบ

เพื่อท าการตลาดทางตรง(𝑥= 3.00,  𝑆. 𝐷. = 

1.53) การใช้ป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ต่างๆ(𝑥= 

2.90,  𝑆. 𝐷. = 1.17) การให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อ

ซ้ือสินค้าจ านวนมาก (𝑥2.81,  𝑆. 𝐷. = 1.39) 

ย ก เ ว้ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า ผ่ า น สื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ช น 

(𝑥=2.24,  𝑆. 𝐷. =1.31) และมีการจัดท าเว็บไซต์

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า (𝑥= 2.23,  𝑆. 𝐷. =1.36) อยู่

ในระดับน้อย 

 3. ลักษณะประชากรศาสตร์ของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ท าเลที่ต้ัง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

แหล่งเงินทุน และขนาดเงินทุน ที่แตกต่างกัน มีการ

ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้  

 3.1 เพศ เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกามที่เป็น

เพศชายมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ในด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าเพศหญิงอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน

ราคา และด้านการจัดจ าหน่ายของทั้ง 2 เพศไม่

แตกต่างกันในการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด 

 3.2 อายุ เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีอายุ

แตกต่างกันมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสม ทาง

การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกัน 

 3.3 ระดับการศึกษา เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง

ก้ามกราม ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดไม่แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้าม

กามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการใช้กล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

 3.4 ท าเลที่ต้ัง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีท าเล
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ที่ต้ังแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกัน 

 3.5 ระยะเวลาการด าเนินกิจการ เกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่ วน

ประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันและเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกามที่มีระยะเวลาการด าเนินกิจการที่

แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่าง

กัน 

 3.6 แหล่งเ งินทุน  เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง กุ้ ง

ก้ามกราม ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดไม่แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้าม

กามที่มีแหล่งเงินทุนในการด าเนินกิจการแตกต่าง

กัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน 

3.7 ขนาดเงินลงทุน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยรวมมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีขนาด

เงินลงทุนในการด าเนินกิจการแตกต่างกัน มีการใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ และด้านราคาไม่แตกต่างกัน 
 
12. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การตลาดของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรณีศึกษา ต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้มี

ประเด็นที่ส าคัญควรแก่การน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้กล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก 

ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เกษตรกรผู้ เลี้ยง กุ้ง

ก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า เกษตรกรให้ความส าคัญกับคุณภาพ

ของสินค้าที่น ามาวางจ าหน่าย และสินค้าที่น ามาวาง

จ าหน่ายนั้นมีให้เลือกหลายราคา 

 1.2 ด้านราคา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน

ราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า เกษตรกรมีการต้ังราคาให้เหมาะกับ

คุณภาพสินค้า  ราคาสินค้าแต่ละขนาดมีการต้ัง

ราคาที่เหมาะสม 

 1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานที่

ต้ังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  และยังมีการอ านวยความ

สะดวกในการขนส่งสินค้า อีกทั้งสถานที่ต้ังอยู่ใกล้
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แหล่งชุมชน ติดถนน ง่ายต่อการเข้าถึง  เพิ่มความ

สะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น 

 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด เกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด ในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง 

 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในต าบลบัว

บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีข้อมูล

พื้นฐานของเกษตรกรแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีการใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 

 2.1 เพศ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มี

การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีข้อมูล

พื้นฐานด้านเพศ แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตติฐาน กล่าวคือ 

เพศของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีผลต่อการ

เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยเพศ

ชายมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

มากกว่าเพศหญิง ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน กล่าวคือ เพศของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ก้ามกราม ไม่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดดังกล่าว 

 2.2 อายุ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มี

การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีข้อมูล

พื้นฐานด้านอายุ แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน กล่าวคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่

มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์สว่น

ประสมทางการตลาดดังกล่าว 

 2.3 ระดับการศึกษา เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมไม่แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้าม

กามที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านระดับการศึกษา แตกต่าง

กัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือ เกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งก้ามกรามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผล

ต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ดังกล่าว 

 2.4 ท าเลที่ต้ัง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่

แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีข้อมูล

พื้นฐานด้านท าเลที่ต้ัง แตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน กล่าวคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่

มีท าเลที่ต้ังแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้กล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าว 

 2 . 5  ร ะยะ เ วลา ในการด า เนิ น กิจการ 

เกษตรกรผู้ เลี้ ยง กุ้งก้ามกรามในต าบลบัวบาน 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน

และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่มีข้อมูลพื้นฐานด้าน
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ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ แตกต่างกัน มีการใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือ 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจการที่แตกต่างกันของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีผลต่อการเลือกใช้กล

ยุ ทธ์ ส่ วนประสมทางการตลาด ยก เ ว้น ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน กล่าวคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่

มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการแตกต่างกัน ไม่มีผล

ต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ดังกล่าว 

 2.6 แหล่งเ งินทุน  เกษตรกรผู้ เ ลี้ ยง กุ้ง

ก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมไม่แตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้าม

กามที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งเงินทุน แตกต่างกัน 

มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง

กับสมมติฐาน กล่าวคือ แหล่งเงินทุนที่แตกต่างกัน

ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีผลต่อการ

เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ยกเว้น

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผล

ต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือ 

เกษตรกรผู้ เ ลี้ยง กุ้งก้ามกรามที่มีแหล่งเ งินทุน

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดดังกล่าว 

 2.7 ขนาดเงินลงทุน เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามในต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมแตกต่างกันและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุก้ามกามที่

มีข้อมูลพื้นฐานด้านขนาดเงินลงทุน แตกต่างกัน มี

การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 

กล่าวคือ ขนาดเงินลงทุนที่แตกต่างกันของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ และ

ด้านราคา ที่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน กล่าวคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่

มีขนาดเงินลงทุนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง

นี้คือผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One-way ANOVA การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี 

LSD (Least  Significant  Difference) ซ่ึงก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .05 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรยีน 

นักศึกษา และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับความส าคัญตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด   

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

เพศ อายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน พบประเด็นที่ผู้สอบแบบสอบถามมีระดับความคดิเห็นแตกต่างกันคอื 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีให้ความส าคัญด้านราคาแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

แตกต่างกันให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

ค ำส ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด  ผักปลอดสารพิษ  
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 The purposes of this study were (1) to examine the Marketing mix ; and (2) to compare 

the attitude towards the Marketing Mix classified by sex, age, occupation and income.  The 

samples consisted of 400 pesticide-free vegetable consumers in Sum Sung, Khon Kaen. The 

instrument used for gathering data was a Rating-Scale questionnaire.  The statistics used for 

analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The 

method of paired comparison test was a LSD ( Least Significant Difference)  which was 

statistically significant at .05 level. 

 The findings revealed that; (1) most of the samples are females, age between 21-30 

years old, are students, and most of the samples’ incomes are less than 5,000 baht. (2) The 

samples paid attention to the Marketing Mix in high level. When considered in each aspect, 

it was all in high level.  When sorted all aspects in order of their significant by their means, 

from most to least, there will be place, product, price and promotion, respectively. 

When compared opinions of samples with different sex, age, occupation and income, it was 

found that; ( 1 )  the samples with different sex had different opinion about price.  ( 2 )  the 

samples with different age had different opinions about product, price and place .  ( 3 )  the 

samples with different occupation had different opinions about product and place.  (4)  the 

samples with different income had different opinion about product. 

 

Keywords : Marketing Mix  Organic Vegetable 

 

1. บทน ำ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ

ที่ส าคัญและเหมาะสมในการประกอบ อาชีพ

เกษตรกรรม ในอดีต การเกษตรเป็นไปเพื่อ การ

บริโภคในชีวิตประจ าวันเพียงอย่างเดียว แต่ ปัจจุบนั 

การเกษตรกรรมมุ่งเน้นในเรื่องของการ ผลิตเพื่อ

การค้าการส่งออก ผลผลิตทางการเกษตร ที่ออกสู่

สายตาผู้บริโภคจึงต้องมีรูปลักษณะที่ดู สวยงาม สด

ใหม่อยู่ เสมอ ซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยที่ ต้องอาศัย

สารเคมีทางการเกษตรต่างๆ ใน กระบวนการผลิต 

พืชผัก ผลไม้ก็เช่นกัน โดย เฉพาะผัก ประชากรส่วน

ใหญ่นิยมหันมาบริโภค ผักกันมากขึ้น เนื่องจาก (นง

นุช โกสียรัตน์. 2553 : 8) ผักเป็นอาหารที่ส าคัญต่อ

ร่างกาย ประกอบ ด้วยเซลลูโลสจ านวนมาก ซ่ึงมี

ประโยชน์ช่วยใน การขับถ่าย ท าให้ไม่เป็นโรค

ท้องผูก และที่ส าคัญ ในผักมีวิตามินเอ ช่วยบ ารุง

สายตา วิตามินซี ช่วย บ ารุงเหงือกและฟัน และ

สร้างภูมิต้านทานโรค ให้กับร่างกาย แต่ปัจจุบัน 

ผู้บริโภคประสบปัญหา สารพิษตกค้างในพืชผัก อัน

เนื่องมาจากการใช้ สารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่ระมัดระวัง

ของเกษตรกร ผู้ผลิต ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชน ผู้บริโภค ดังนั้น ในเบื้องต้น ผู้บริโภค

จึงควร พิจารณาเลือกซ้ือผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี 

ที่มี เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เช่น ผักอนามัย 

รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ผักเกษตรอินทรีย์ ซ่ึง
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เป็นผักที่ปลูกโดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสาร เคมี

ป้องกันก าจัดโรคและแมลง โดยมีส านักงาน 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นผู้รับรอง เป็นต้น เพื่อ 

ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค  

การจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ปลูกผักปลอดสารพิษ 

และส่งออกไปขายภายใต้โครงการอ าเภอเกษตร

พัฒนาส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูง เป็นตัวอย่างที่ดี

ในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 

เพื่อร่วมกันจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ปลูกผักปลอดภัยจาก

สารพิษขึ้นใน ต.ห้วยเตย โดยปลูกผักชนิดต่างๆ เชน่ 

คะน้า กวางตุ้ง โหระพา มะเขือเทศ บวบ ผักชี บร็

อกโคลี่ และไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง แต่ใช้ปุ๋ย

หมักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่และพืชสมุนไพรไล่

ศัตรูพืชแทน นอกจากนี้ กลุ่มสหกรณ์ยังรับซ้ือผัก

ปลอดสารพิษจากชาวบ้านชุมชนต่างๆ ด้วยปัจจุบัน

มีชาวบ้านหมู่ 4 บ้านสว่าง และหมู่ 6 บ้านซ าโอง 

ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์รวม 115 ราย และกลุ่มสหกรณ์ได้ส่งผัก

ปลอดสารพิษไปขายตามห้างสรรพสินค้าทั้งใน

กรุงเทพฯ และขายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายได้

จากการจ าหน่ายผักสารปลอดสารพิษรวมแล้วเดือน

ละ สามแสนบาท ผักปลอดสารพิษภายใต้แบรนด์ซ า

สูงนั้น ได้สร้างขึ้นโดยให้ผู้น าชุมชนและชาวบ้านมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเปน็

เจ้าของร่วมกันโดยตัวอักษรแบรนด์ซ าสูงนั้น โดยให้

ผู้สูงอายุใน ต.ห้วยเตย และยังมีโรงคัดและบรรจุผัก 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ท าให้ชาวบ้าน 

ต าบลห้วยเตย มีรายได้อีกทั้งคนปลูกและคนกิน

พืชผักเหล่านี้ ก็มีสุขภาพที่ ดี เป้าหมายของกลุ่ม

สหกรณ์ต้องการเป็นแหล่งพืชผักปลอดสารพิษเพื่อ

หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพฯ 

ส า เ ห ตุ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ในปั จ จุบั น 

เนื่องมาจากผู้บริโภคใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้  

เลือกซ้ือผักโดยมุ่งเน้นผักที่ปลอดสารพิษ อีกทั้งกรม

อนามัยได้ออกฉลากส าหรับสินค้าเกษตรปลอด

สารพิษ มีการรณรงค์บริโภคเพื่อสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยได้ศึกษาจาก แปลงขยายพันธุ์พืช

สมุนไพร กรมพัฒนาที่ดิน ในอ าเภอซ าสูง จังหวัด 

ขอนแก่น ได้เห็นถึงกรรมวิธีในการปลูก ดูแลรักษา 

ตลอดจนถึงการแปรรูปและจัดจ าหน่าย ทั้งนี้เป็นทีรู่้

กันดี ว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแค่ไหน 

นอกจากช่วยในเรื่องการขับถ่ายยังช่วยให้ร่างกาย

ได้รับวิตามินและแร่ธาตุสารอาหารอ่ืนๆอีกมากมาย 

ยิ่งในระยะหลังนี้ คนเราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก

ขึ้นความต้องการในการบริโภคมีประโยชน์มากที่สุด

นั้นต้องระมัดระวังตกค้างในผักด้วยโดยเฉพาะเด็ก

เล็กๆ  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจ

ศึกษาวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน อ าเภอช าสูง จังหวัด

ขอนแก่น ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัย เกษตรกร 

และผู้ประกอบการ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินธุรกิจผักปลอด

สารพิษต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน 

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน อ าเภอ

ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น จากเพศ อายุ อาชีพ รายได้

แตกต่างกัน 
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3. สมมติฐำนกำรวิจัย  

1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่

แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน 

 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

1. เนื้อหา  

 ขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ก าหนดความ

ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ โดยมีปัจจัยที่

ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  

 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

และรายได้  

 1.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน

ราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้บริโภคผักปลอดผกั

ปลอดสารพิษในอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง  

แทนค่า 𝑛 = 𝜎2𝑧2

𝑒2  

 𝑛 =  (1.96)2  (0.5)2

(0.05)2  

 ≈  385 คน 

 ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 385 คน จึง

จะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด

ไม่เ กินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ

ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 

ตัวอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนด

คือไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง  

 3. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษา วิจัยเรื่องนี้ เริ่มต้ังแต่

เ ดือนพฤศ จิกายน พ .ศ .  2560 จนถึ ง  เ ดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

10. 5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. สามารถทราบถึงทัศนคติที่ก าหนดความ

ต้องการการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน

จังหวัดขอนแก่น 

 2. สามารถทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภค

เ ก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัดขอนแก่น 

 3. ผู้วิ จัย เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวาง

แผนการด าเนินธุรกิจผักปลอดสารพิษ 

11. 6. กำรทบทวนวรรณกรรม 

การ วิ จั ย เ รื่ อ งปั จ จัยส่ วนประสม ท า ง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน อ าเภอ

ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา

ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing 

Mix) 

ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง 

เครื่องมือต่าง ๆ ทาง การตลาดที่ กิจการใช้เพื่อ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ เป็น

ปัจจัยที่ กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจ

จะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 4P ซ่ึง

ตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็นดังนี้ (Kotler, 1997, 

p. 98) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
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การแข่งขันในตลาดสินค้าหรือตลาดบริการ

ตัวผลิตภัณฑ์ล้วนมีความส าคัญในการที่จะดึง ดูด

และสร้างความพึงพอใจให้แ ก่ลูกค้า  จึงต้อง

ท าการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ความทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคอยู่เสมอ แต่ด้วยลักษณะของลูกค้าและ

บริการที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้กลยุทธ์หลาย 

ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไป 

2. รำคำ (Price) 

เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

รวมทั้งหาช่องทางการจัดจ าหน่าย และวิธีการแจก

แจงตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้องด าเนิน

ต่อไป คือ ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะต้ังราคาเพื่อ

ต้องการก าไร หรือเพื่อส่วนครองตลาด (Marketing 

share) หรือเพื่อเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งต้องมีการ

ใช้กลยุทธ์ในการต้ังราคาที่จะท าให้เกิดการยอมรับ

จากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งได้ในการแข่งขัน

น ามาใช้ได้ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การลด

ราคาหรืออาจต้ังราคาสินค้าไว้สูงส าหรับสินค้าที่มี

ลักษณะพิเศษเพื่อแสดงภาพพจน์ที่มีอาจใช้ผลทาง

จิตวิทยามาส่งเสริมการต้ังราคา หรือส่วนลดปริมาณ 

นอกจากนั้นธุรกิจจะต้องค านึงถึงกฎข้อบังคับทาง

กฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย             (ฤทยั 

ทาทอง. 2555, 26 - 27) 

3. ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) 

ช่องทางการจัดท าหน่ายนับเป็นหนึ่งในส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้น

ในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากองค์การธุรกิจมี

เทคโนโลยีในการผลิต และมีต้ังราคา ตลอดจนการ

ส่งเสริมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้

ช่องทางการจัดหน่ายที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภค

และสินค้าของผู้ผลิต  เป็นตัวชี้ขาดในการแข่งขัน 

หากองค์การธุรกิจใดสามารถด าเนินกิจกรรมในการ

เคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้

อย่างรวดเร็ว และทันกับความต้องการของผู้บริโภค  

จึงจะประสบการความส าเร็จ ส าหรับความหมาย

และลักษณะส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่าย มี

รายละเ อียดดังนี้  (วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ.

2552:126-127) 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 

การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมการตลาดที่

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซ้ือและกิจกรรมที่กระตุ้น

ให้ร้านค้าท าการขายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกเหนือไปจากการขายโดยใช้พนักงานขาย  การ

โฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่

นอกเหนือจากการด าเนินงานตามปกติและเป็นการ

หวังผลในระยะสั้นเท่านั้น (พันธ์วิรา พลกล้าหาญ. 

2555 40) 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแสดงให้

เห็นองค์ประกอบทางการตลาดที่ผู้บริโภคค านึงถึง

ก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้า หรือบริการ การเลือกใช้ส่วน

ประสมทางการตลาดจึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สินค้าและบริการของผู้บริโภค ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้

จ าหน่ายสามารถใช้กลยุทธ์หรอเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด อีกทั้งเพื่อแสดงให้

เห็นถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการ

เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดนั้น 
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ภำพที่ 1  ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษแบรนด์ 

“ซ าสู ง” .  ปรับปรุ งจาก  หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ออนไลน์, 2561 

 

7. กรอบแนวคิด  

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ

ในอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น กรอบแนวความคดิ

ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 

แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอด

สารพิษในอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น การสร้าง

เครื่องมือได้ก าหนดขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดจากบทที่ 

2 เป็นกรอบในการก าหนดเนื้อหาในการออกแบบ

สอบถาม โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน ตามกรอบแนวคิด

ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชีพ และรายได้ โดยเป็นค าถามแบบหลาย

ตัวเลือก (Multiple choices question) โดยให้ผู้ตอบ

เลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษของผู้บริโภคอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

 

9. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting 

Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลายลักษณ์อักษรจากเอกสาร บทความทางวิชาการ 

งานวิจัยและหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

ครั้งนี้  

2.ศึกษาการสร้างเครื่องมือจากงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง โดยสร้างเครื่องมือเป็นลักษณะตรวจสอบ

รายการ และประเมินค่า 5 ระดับ  

3. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว

น าแบบสอบถามและค าถามปลายเปิดไปทดลองใช้

กับกลุ่มประชากรทั่ ว ไปที่ ไม่ใช่กลุ่มประชากร

ตัวอย่างจ านวน 30 คน คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ

ความเชื่อมั่นแบบสอบถามได้ค่าเท่ากับ .87  

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และ

หาความเชื่อมั่นแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ท า

การวิจัย 

 

10. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

   ในการวิ จัยครั้ งนี้  ผู้ วิ จัย ได้ใช้วิ ธีการ

วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป 

ปัจจัยด้ำน

ประชำกรศำสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. รายได้ 

 

ปัจจัยด้ำนส่วน

ประสมทำง

กำรตลำด 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 

2.ด้านราคา 

3. ด้านช่องทาง จัด  

จ าหน่าย 

4.ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
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SPSS/PC โดยใช้การค านวณสถิติซ่ึงแยกเป็นส่วน

ต่างๆ ดังนี้  

  1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistical Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง

ลักษณะทั่วไปของแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้  

  2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งอนุมาน 

(Inferential Statistic) การวิเคราะห์การแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Analysis of variance: One-

way ANOVA) ในการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่

มากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบความแตกต่างจึงท าการ

ทดสอบต่อด้วยวิธี  Least-Significant difference 

(LSD) เพื่อหาว่าตัวแปรคู่ใด ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

การหาค่า t- test แบบ Independent ในการหา

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

 

11. ผลกำรวิจัย 

ในการศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน อ าเภอ

ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคผักปลอด

สารพิษและในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษของกลุ่ม

ตั วอย่ า งสรุ ป ไ ด้ว่ า  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อ บ

แบบสอบถามเก่ียวกับเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อย

ละ 64.00 อายุพบว่า อายุ 21-30 ปี จ านวน 105 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.20 ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 125 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.20 ด้านรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20   

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของ

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในด้านต่างๆ โดยภาพรวม

แล้วอยู่ใน ระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาเปน็

รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมาก

ไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X  = 

4.30) ด้านผลิตภัณฑ์  ( X  = 4.26) ด้านราคา ( X  

= 4.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 

4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ผลการวิจัยตาม

รายละเอียด ซ่ึงจะอธิบายได้ ดังนี้  

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ

ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 

4.27)  โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ความสดใหม่

ของผักปลอดสารพิษ ( X  = 4.48) ผักปลอดสารพิษ

มีความสด สวยงาม สีสันน่ารับประทาน ( X  = 

4.34) ผลิตภัณฑ์มีวันหมดอายุบอกชัดเจน ( X  = 

4.29) ผักปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้าง ( X  = 

4.23) ค านึงถึงแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษเป็นพิเศษ  

( X  = 4.20) ค านึงถึงตรายี่ห้อของผักปลอดสารพิษ

เป็นพิเศษ ( X  = 4.17) และค านึงถึงรสชาติของผัก

ปลอดสารพิษเป็นพิเศษ ( X  = 4.16) 

2.2 ด้านราคา ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในด้าน

ราคา พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) โดยเรียง

จากมากไปน้อย ดังนี้ มีการแสดงราคาจ าหน่ายที่

ชัดเจน ( X  = 4.42) ความเหมาะสมของราคาเมื่อ

เทียบกับคุณภาพของผักปลอดสารพิษ ( X  = 4.26) 

มีราคาผักปลอดสารพิษหลากหลายให้ผู้บริโภคเลอืก

ซ้ือ  

( X  =  4.23)  ร าค าผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่ ค่ อยมี การ

เปลี่ยนแปลง ( X  = 4.20) และราคาของผักปลอด
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สารพิษมีความใกล้เคียงกับผักประเภทอ่ืน ( X  = 

4.11) 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกค้ามี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผัก

ปลอดสารพิษในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) โดยเรียงจากมากไป

น้อย ดังนี้  วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและ

ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน า ( X  = 4.42) จัดจ าหน่ายใน

ร้านที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายสินค้า

ปลอดสารพิษ ( X  = 4.28) สถานที่จ าหน่ายมีที่

จอดรถที่ เพียงพอ ( X  = 4.26)  และสถานที่

จ าหน่ายต้ังอยู่ในท าเลที่เดินทางได้สะดวก ( X  = 

4.24) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผัก

ปลอดสารพิษในด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12)  โดยเรียงจากมากไป

น้อย ดังนี้ มีการแนะน าผักปลอดสารพิษประเภท

ต่างๆ  

( X  = 4.23) การให้ค าแนะน าและการบริการของ

พนักงาน ( X  = 4.15) สินค้าลดราคา ( X  = 4.12) 

และการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ  

( X  = 3.99) 

3.  ผู้บริ โภคผักปลอดสารพิษในจังหวัด

ขอนแก่น ที่มีข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคต่างกัน มี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้านต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้  

3.1 เพศ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน 

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ที่มีข้อมูลพื้นฐานด้าน

เพศต่างกัน ส่วนใหญ่มีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านราคา ที่มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3.2 อายุ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ที่มีข้อมูลพื้นฐานด้าน

อายุต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น

ด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดไม่ต่างกัน 

3.3 อาชีพ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน

จังหวัดขอนแก่น ที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพต่างกัน 

มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านราคา ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ที่มีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดไม่ต่างกัน 

3.4 รายได้ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน

จังหวัดขอนแก่น ที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านรายได้ต่างกัน 

ส่วนใหญ่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่

ต่างกัน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

จากการศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษอ าเภอซ าสูง 

จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐาน 

ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ 

ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้บริ โภคผักปลอดสารพิษ 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้บริ โภคผักปลอดสารพิษ 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผล

การศึกษามีประเด็น ดังนี้ 
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1. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ โดย

ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไป

น้อย คือ ด้านช่องทางการ จัดจ าหน่าย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมกาตลาด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมาไปน้อย ดังนี้ 

วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต

ชั้นน า จัดจ าหน่ายในร้านที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือใน

การจ าหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ สถานที่จ าหน่ายมี

ที่จอดรถที่เพียงพอ และสถานที่จ าหน่ายต้ังอยู่ใน

ท าเลที่เดินทางได้สะดวก  

1.2 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงจากมาไปน้อย ดังนี้ ความสด

ใหม่ของผักปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษมีความ

สด สวยงาม สีสันน่ารับประทาน ผลิตภัณฑ์มีวัน

หมดอายุบอกชัดเจน ผักปลอดสารพิษไม่มีสารเคมี

ตกค้าง ค านึงถึงแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษเป็น

พิเศษ ค านึงถึงตรายี่ห้อของผักปลอดสารพิษเป็น

พิเศษ และค านึงถึงรสชาติของผักปลอดสารพิษเป็น

พิเศษ 

1.3 ด้านราคา พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ข้อ โดยเรียงจากมาไปน้อย ดังนี้ มีการแสดงราคา

จ าหน่ายที่ชัดเจน ความเหมาะสมของราคาเมื่อ

เทียบกับคุณภาพของผักปลอดสารพิษ มีราคาผัก

ปลอดสารพิษหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ ราคา

ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และราคาของ

ผักปลอดสารพิษมีความใกล้เคียงกับผักประเภทอ่ืน 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าอยู่

ในระดับมากทุกข้อโดยเรียง จากมากไปน้อยดังนี้ มี

การแนะน าผักปลอดสารพิษประเภทต่างๆ การให้

ค าแนะน าและการบริการของพนักงาน สินค้าลด

ราคา การโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ 

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ในจังหวัด

ขอนแก่น โดยรวมมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริ โภคผักปลอด

สารพิษ ที่ เป็นเพศหญิงมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านราคามากกว่าเพศชายอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้ง

เพศชายและเพศหญิงมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอ าเภอซ าสูง 

จังหวัดขอนแก่น ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน และมี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีช่วงอายุ 41-50 ปี แตกต่างกับ ช่วงอายุ

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี  ช่วงอายุ  21-30 ปี

แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี ช่วง

อายุ 50 ปีขึ้นไป แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือ

เทียบเท่า 20 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปีแตกต่างกับ 

ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี ในด้านราคามี

ช่วงอายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือ

เทียบเท่า 20 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี แตกต่างกับ ช่วง

อายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี และช่วงอายุ 51 ปี

ขึ้นไป แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 

ปี ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่วยช่วงอายุ 21-30 ปี 

แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี ช่วง

อายุ 31-40 ปี แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือ

เทียบเท่า 20 ปี ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป แตกต่างกับ 

ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี และช่วงอายุ 
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41-50 ปี แตกต่างกับ ช่วงอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 

20 ปี ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

การส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริ โภคผักปลอดสารพิษที่มีอาชีพ

แตกต่างกัน โดยรวมมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ไม่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีด้านผลิตภัณฑ์ อาชีพข้าราชการ 

แตกต่างกับ อาชีพนักเรียน/ นิสิต/นักศึกษา และ

อาชีพลูกจ้างทั่วไป แตกต่างกับอาชีพนักเรียน/ 

นิสิต/นักศึกษา ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง

กัน  

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน จังหวัด

ขอนแก่น ที่มีรายได้แตกต่างกัน โดยรวมมีปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน มีปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 

กับผู้ทีม่ีรายได้ 25,001-35,000 บาท, ผู้ที่มีรายได้ต่ า

กว่า 5,000 บาท กับผู้ที่มีรายได้ 15,001-25,000 

บาท และผู้ที่มีรายได้ 5,001-15,000 กับผู้ที่มีรายได้ 

15,001-25,000 บาทและมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 

12. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลจากการศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษอ าเภอซ าสูง 

จังหวัดขอนแก่น อภิปรายผลดังนี้ 

1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษแตกต่างกัน ด้านราคา โดยเฉลี่ย อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิง เป็น

เพศที่ ต้องประกอบอาหารมากกว่าเพศชาย ซ่ึง

สอดคล้องกับ (วารุณี จีนศร. 2554) ปัจจัยที่ใช้ใน

การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 

มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผัก

ปลอดสารพิษแตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการ จัดจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้าน

อาชีพ ผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคที่มีอายุ 41-

50 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซ่ึงสอดคล้องกับ (วารุณี จีน

ศร. 2554) ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอด

สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแตกต่าง

กัน   

3. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ

ด้านช่องทางการจัด ผู้บริโภคที่เป็นเกษตรกร มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ (วารุณี จีนศร. 

2554) ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภค

ที่มี เพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแตกต่าง

กัน 

4. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 

15,000-25,000 บาท  มี ค่ า เ ฉลี่ ย ม ากที่ สุ ด  ซ่ึ ง

สอดคล้องกับ (วารุณี จีนศร. 2554) ปัจจัยที่ใช้ใน

การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 

มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผัก

ปลอดสารพิษแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของเนื้อหาและจ านวนตัวอักษรบนเนื้อหาที่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมบนเฟซบุ๊ก ในเรื่อง การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปัน  โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเพซบุ๊กเพจประเภท E-Commerce จ านวน 5 เพจ ใช้เวลาเก็บข้อูล 30 วัน และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ครัสคาล-วอลลิส(The kruskal-wallis Test) การวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษา

พบว่า รูปแบบของเนื้อหาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน เฟซบุ๊กเพจควรใช้รูปแบบของ

เนื้อหารูปภาพและวีดีโอจะท าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึกและการแบ่งปันมาก รูปแบบ

ถ่ายทอดสดจะท าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาที่มีจ านวนตัวอักษรบนหัวเรื่องมาก

จะท าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันเป็นจ านวนมาก 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้องค์ธุรกิจต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญในการเลือกรูปแบบเนื้อและจ านวน

ตัวอักษรในการสร้างเนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

ออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากที่สุดในการแช่งขันทางธุรกิจ  

 

ค ำส ำคัญ: เฟซบุ๊ก รูปแบบของเนื้อหา จ านวนตัวอักษร การมีส่วนร่วม 

Abstract  

 This research was to study the content form and character count of number on 

headline facebook post the affect on their customer’ s participation,post reaction, 

commenting and sharing behaviors, which was designed to collect data of 5 facebook e-

commerce pages within 30 days.The data was analyzed by using  The kruskal-wallis Test and 

Regression Analysis.The result has found, different content form has different engagement. 

the organizations,if they wanted to more participation, they should create content form 

photo and video on post.  because the customers had more post reaction and sharing 

engagement, and live content for commenting engagement. And character count of number 

on headline facebook post had positive relation with post reaction, commenting and sharing. 
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As a result, Business Organizations have realized the importance of content form and 

character on content headline    

Through facebook community.  Any businesses can use this method to empower and 

develop their online marketing strategies as their customers so they can be more 

competitive in the business.  

 

Keywords: Facebook, Content form, Character, Engagement 

  

1. บทน ำ 

จากความ ก้าวหน้ าท า ง เ ทค โน โ ล ยี

ระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทุกคนได้

เป็นอย่างมาก กิจกรรมหลักที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ใช้กันคือการใช้โซเชียลมีเดีย(Social Media) โดยเฟ

ซบุ๊ก(Facebook) หนึ่งในโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพล

และได้รับความนิยมเป็น อันดับหนึ่ งของโลก

(WeAreSocial, 2018)  โดยเฟซบุ๊ก  เป็น อีกหนึ่ ง

เครื่องมือการตลาดที่ดี ต้นทุนต่ า มีประสิทธิภาพสูง 

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้า

ทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

พบเห็นได้จากบริษัท ห้างร้านต่างๆหันมาใช้เฟซบุ๊ก

ในการท าการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น จึงมองเห็น

โอกาสในการศึกษาว่า จะสร้างเนื้อหาอย่างไร 

รูปแบบของเนื้อหาใดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มลูกค้าบนเฟซบุ๊ก โดยท าการวัดจากจ านวนการ

กดแสดงความรู้สึก(Post Reaction) การแสดงความ

คิดเห็น (Comment) และการแบ่งปัน(Share) การ

พยายามให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ

ทางการตลาดหรือการเข้าพูดคุยกับตราสินค้าอย่าง

เป็นกันเอง และรับรู้ว่าตราสินค้าเป็นเสมือนเพื่อน 

เป็นการเพิ่มการรับรู้ตราสินค้า(Brand Awareness) 

ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเฟซบุ๊กมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การศึกษารูปแบบเนื้อหา

ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในปี 2016 เฟซบุ๊ก

ได้เพิ่มรูปแบบเนื้อหาถ่ายทอดสด (Live) เป็นอีก

หนึ่งรูปแบบในการสร้างเนื้อหาผ่านทางเฟซบุ๊ก

เพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้นเพื่อหารูปแบบของเนื้อหาที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความ

นิยมหรือเกิดการมีส่วนของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด และ

เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการ

สื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์  ให้ เ กิด

ประสิทธิ์ภาพในการท าการตลาดบนเฟซบุ๊กสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

เพื่อศึกษารูปแบบของเนื้อหาและจ านวน

ตัวอักษรที่มีผลต่อการแสดงความรู้สึก การแสดง

ความคิดเห็นและการแบ่งปันของกลุ่มลูกค้าบนเฟ

ซบุ๊ก  

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 สื่อสั งคมออนไลน์  เป็นสื่อที่ เป็นการ

สนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆคน(many-

to-many) อาจเป็นการสนทนาระหว่างกันกันหรือ

รวมเป็นกลุ่มสนทนาในเรื่องที่สนใจร่วมกัน และเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้ผลิตเนื้อหาและกระจายไปยังผู้รับสาร

ได้อย่างเสรี และใช้การลงทุนไม่มากเท่าสื่ อหลัก

อย่ า งวิ ทยุ  โทรทั ศน์  และ ไ ด้ เ ข้ าม ามี ผล ต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ เมื่อ

ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ว จะมีการเข้ามา
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แสดงความคิดเห็น ซ่ึงท าให้ผู้บริโภครายอ่ืนได้รับ

ข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ

(ภิเษก ชัยนิรันดร์,2553) โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่

ไ ด้ รั บค วามนิยมมากที่สุ ดในโลก คื อเฟซบุ๊ก 

(WeAreSocial, 2018) จุดเด่นของ Facebook ใน

แง่การสื่อสาร องค์กรธุรกิจนั้น สามารถสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา

และสถานที่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

โดยง่ายและข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ันหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจยัง

สามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรง และท าให้

ทราบถึงผลตอบรับ(Feedback) หรือการแสดงความ

คิดเห็นของลูกค้าได้ง่าย เป็นพ้ืนที่ที่ผู้ใช้สามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือบอกเราเรื่องราวบนกระดานที่เรียกว่า 

wall ได้ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Status ซึ่งข้อความ

หรือความคิดเห็นดังกล่าวจะไปปรากฏบนหน้าแรกของ

ผู้ที่ก าลังติดตาม โดยเรียก หน้าที่ปรากฏบนฟีดข่าวหรือ 

News Feed และผู้อ่านสามารถกดปุ่มแสดงความรู้สึก

เรียกว่า Like หรือ Post Reaction พิมพ์แสดงความ

คิดเห็นเน้ือหาน้ัน เรียกว่า Commnet ปุ่ม Share เพ่ือ

แบ่งปันเน้ือหาให้กับเพ่ือนๆ ได้รับทราบเน้ือหาเหล่าน้ัน 

(สุรพงษ์ มนัสประกัลน์) การที่ลูกค้ามีส่วนร่วมโดยการ

แสดงความรู้สึก แบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นกับ

เน้ือหา จะท าให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานหรือองค์กร

เป็นอย่างมาก Lisette (2012) โดยวิเคราะห์จากโพสต์

ของ 355 ตราสินค้าจาก 11 ประเทศโดยแบ่งออกเป็น 

6 กลุ่มสินค้า พบว่ารูปแบบเน้ือหาที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมกับเน้ือหาในเรื่องการแสดงความรู้สึก 

การแสดงความคิดเห็น แตกต่างกัน การศึกษาของ 

Ferran Sabate(2014)รูปแบบของเน้ือหาที่มีทั้งรูปภาพ 

และวีดีโอมีแนวโน้มที่คนจะกดไลค์มากขึ้น รูปภาพช่วย

เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกและวีดีโอช่วย

เพ่ิมความน่าสนใจ แต่รูปแบบลิงก์ท าให้คนกดแสดง

ความรู้สึกน้อยลง ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย(2559) และ 

ทร ปัญญาดสภณเลิศ(2554) พบว่ารูปภาพมีผลต่อเกิด

การมีส่วนร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึก การแสดง

ความคิดเห็นมากที่สุด และเน้ือหาที่มีรูปภาพประกอบ

เกิดการมีส่วนร่วม รูปแบบเน้ือหาวีดีโอ เน้ือหาที่ไม่มี

รูปภาพประกอบเลย (Timm F. Trefzger, 2016) ใน

ส่วนจ านวนตัวอักษรบนหัวเรื่องของเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก 

BuzzSumo analyzed (2016)  พบ ว่ า  เ น้ื อห าที่ มี

จ านวนตัวอักษรบนหัวเรื่อง ประมาณ 40 ตัวอักษร 

ได้รับการมีส่วนร่วมการแสดงความรู้สึกและการแสดง

ความคิดเห็นมากว่า เน้ือหาที่มีตัวอักษรมาก จ านวน

ตัวอักษรมีผลต่อการแบ่งปัน ยิ่งจ านวนตัวอักษรมาก

การแบ่งปันยิ่งมาก(Liam Corcoran, 2016) จากการ

รวบรวมข้อมูลเห็นได้ว่ารูปแบบของเน้ือหาที่แตกต่างกนั

จะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมแตกต่างกันและจ านวน

ตัวอักษรมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

   

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

4. วิธีวิจัย 

 การศึกษา รูปแบบของเนื้อหาที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าบนเฟซบุ๊ก ครั้งนี้ผู้วิจัยได้

เสนอวิธีการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้  

1. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเฟ

ซบุ๊กเพจ(Facebook page) ประเภท E-commerce 

จากการจัดล าดับ เฟซบุ๊กเพจในประเทศไทยที่มี

จ านวนผู้ติดตามมากที่สุด 5 อันดับแรก จากเว็บไซต์ 

Socialbakers.com ณ วันที่1 พฤษภาคม 2561 ได้แก่ 

Lazada, Chlindo, KUTE CLUB, Chilpainai, 
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Promotion2u ตามล าดับ การวิจัยนี้ใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ

ผู้วิจัยโดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเลือกส ารวจเฟซบุ๊กเพจ 

ประเภท E-commerce ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด ทั้งหมด 

5 ตัวอย่าง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึ กษานี้ เ ป็ น การศึ กษา เ ชิ งปริ ม าณ

(Quantitative Research) โดยแบ่งลักษณะการเก็บ

ข้อมูลที่ท าการศึกษา 2 ลักษณะ 

      2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

       การวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยการนับตัวแปร 

(Quantitative Analysis) จากการนับจ านวนการ

แสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปัน 

รูปแบบของเนื้อหา จ านวนตัวอักษรที่สร้างผ่านเฟ

ซบุ๊กเพจ  ของแต่ละเพจ โดยนับหลังจากสร้าง

เนื้อหาหลัง 1 วัน  เป็นเวลา 30 วัน  

2.1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

        เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างครบ 5 ตัวอย่าง ท าการ

เก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ

บันทึกข้อมูล โดยเริ่มท าการเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1-

30 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 30 วัน โดยเก็บ

ข้อมูลทุกวันและทุกเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละเฟ

ซบุ๊กเพจ โดยท าการแยกรายละเอียดดังนี้ จ านวน

การใช้อักษร เก็บจาก จ านวนอักษรและอักขระ

ต่างๆ ร่วมถึงการเว้นวรรคบนเนื้อหานั้น วัดโดยการ

คัดลอกข้อความบนเนื้อหานั้นแล้วใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel นับจ านวนตัวอักษร ความถี่ของ

การใช้รูปแบบของเนื้อหา โดยแยกเนื้อหาเป็น 6 

รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบรูปภาพ ,วีดีโอ,รูปภาพและ

วีดีโอ,ลิงก์,ข้อความ,และถ่ายทอดสด โดยใช้ตัวเลข 

1-6 แทนรูปแบบแต่ละรูปแบบ โดยหนึ่งเนื้อหาจะมี

หนึ่งรูปแบบ และท าการเก็บข้อมูลจ านวนการแสดง

ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปัน 

หลังจากสร้างเนื้อหา 1 วัน เนื่องจากช่วงเวลา

ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีการมีส่วนรวมมากที่สุด 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 30 วันแล้ว น า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบเข

องเนื้อหาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วม

แตกต่างกันและความสัมพันธ์ของจ านวนตัวอักษร

กับการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 

          แหล่งข้อมูลทุติยภูมินี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาค้นคว้า จากข้อมูลที่มี รวบรวมไว้ท้ัง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้ 

2.2.1 บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์

และรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 ข้อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลได้

จากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์  

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การนับตัวแปร 

(Quantitative Analysis)ของแต่ละเฟซบุ๊กเพจของ

ตราสินค้า 5 ตราสินค้าซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ในการศึกษา ท่ีแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

           3.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบ

ของเนื้อหาเฟซบุ๊กเพจกับการแสดงความรู้สึก  การ

แสดงความคิดเห็น  การแบ่งปัน  ของกลุ่มลูกค้า

บนเฟซบุ๊ก 

           3.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

จ านวนอักษรมีผลต่อการแสดงความรู้สึก การแสดง

ความคิดเห็น  การแบ่งปัน  ของกลุ่มลูกค้าบนเฟ

ซบุ๊ก 
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        4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

         การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัยเชิงปริมาณ

( Quantitative Research)  ซ่ึ ง ผู้ วิ จั ย จ ะ ท า ก า ร

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล SPSSสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ครัสคาล-วอลลิส(The kruskal-wallis Test) เป็นการ

ทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูล K กลุ่ม (K>2) มีค่าเฉลี่ย

(หรือมัธยฐาน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

หรือไม่  โดยข้อมูล K กลุ่มนั้น เป็นอิสระต่อกัน

(Independent Samples)การวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Analysis)  เ ป็ น การศึกษา เ ก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีความสัมพนัธ์

กันเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลบนเฟซบุ๊กเพจ

ทั้งหาได้ผลตามรูปภาพและตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 แสดงจ ำนวนกำรมีส่วนร่วมในแต่ละ

รูปแบบของเน้ือหำ  

5.1.1 เปรียบเทียบเฉลี่ยการมีส่วนร่วม ของรูปแบบ

ของเนื้อหาทั้ง 6 รูปแบบ พบว่า รูปแบบของเนื้อหา

ที่มีจ านวนการมีส่วนร่วมเฉลี่ยมากที่สุดคือรูปแบบ

รูปภาพและวีดีโออยู่ในเนื้อหาเดียวกัน มีการมีส่วน

ร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึกและการแบ่งปัน

สูงสุด ส่วนรูปแบบถ่ายทอดสดเกิดการมีส่วนร่วมใน

เรื่องการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด โดยจัดล าดับ

ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมกับรูปแบบของเนื้อหาได้

ดังนี้ รูปภาพและวีดีโอ, รูปภาพ, วีดีโอ, ถ่ายทอดสด

, ข้อความ, และลิงก์ ตามล าดับจากมากไปน้อย   

5.1.2 การวิเคราะห์ครัสคาล-วอลลิส(The kruskal-

wallis Test) เนื่องจากการกระจายของข้อมูลมีการ

กระจายไม่ปกติ โดยการทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูล 

K กลุ่ม (K>2) มีค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐาน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยข้อมูล K กลุ่ม

นั้ น เ ป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น ( Independent Samples) 

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

กลุ่ม 

 
Kruskal-Wallis Test Chi-Square Df Asymp.Sig. 

จ า น ว น เ ฉ ลี่ ยก า ร

แสดงความรู้สึก 

242.427 5 0.00 

จ านวนเฉลี่ ยนกา ร

แสดงความคิดเห็น 

415.945 5 0.00 

จ า น ว น เ ฉ ลี่ ยก า ร

แบ่งปัน 

181.259 5 0.00 

ตำรำงที่1 เปรียบเทียบรูปแบบของเน้ือหำ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบของเนื้อหาเฟ

ซบุ๊กที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ การ

แสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นและการ

แบ่งปันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   

5.1.2 การ วิ เ ค ราะห์การถดถอย ( Regression 

Analysis)  เป็นวิธีการที่ ใช้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม เพื่อบ่งบอก

อิทธิพลของตัวแปรที่เกิดขึ้น ระดับความสัมพันธ์

ระหว่างการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าบนเฟซบุ๊กกับ

จ านวนตัวอักษร 
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ตัวแปร การแสดง

ความรู้สึก 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การแบ่งปัน 

ตัวอักษร .464** .084** .274** 

P-value .000 .005 .000 

ตำรำงที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวอักษรกับกำร

มีส่วนร่วม 

จากตารางที่ 2 พบว่าจ านวนตัวอักษรมีความสัมพนัธ์

กับการมีส่วนร่วมการแสดงความรู้สึก การแสดง

ความคิดเห็นและการแบ่งปันในทิศทางบวก มี

ความสัมพันธ์กันในระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์ 

เท่ากับ .464, .084, .274 และค่า P-Value เท่ากับ 

.000, .005, .000 ตามล าดับ 

5.2  อภิปรำยผลกำรวิจัย 

5.2.1 จากภาพที่ 2 พบว่ารูปแบบของเนื้อหาที่มี

จ านวนการมีส่วนร่วมเฉลี่ยมากที่สุดคือรูปแบบ

รูปภาพและวีดีโออยู่ในเนื้อหาเดียวกัน มีการมีส่วน

ร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึกและการแบ่งปัน

สูงสุด ส่วนรูปแบบถ่ายทอดสดเกิดการมีส่วนร่วมใน

เรื่องการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ดังนั้นหาก

เลือกสร้างเนื้อหาโดยใช้รูปภาพและวีดีโอ จะมีการมี

ส่วนร่วมในเรื่องการแสดงความรู้สึกและการแบ่งปัน

มากที่สุด และหากใช้รูปแบบถ่ายทอดสดจะท าให้

เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมาก

ที่สุด  

5.2.2 จากตารางที่ 1 รูปแบบของเนื้อหาที่แตกต่าง

กันมีผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบของ

เนื้อหาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในเรื่อง 

การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การ

แบ่งปันแตกต่างกันตามสถิติ  

5.2.3 จากตาราง 2 พบว่า หากต้องการให้ลูกค้ามี

ส่วนร่วมบนเฟซบุ๊กมาก ควรสร้างเนื้อหาที่มี

ตัวอักษรจ านวนมาก เนื่องจากจ านวนตัวอักษรมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในทิศทางบวก ยิ่ง

เนื้อหามีตัวอักษรมากการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้า 

ทั้งการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การ

แบ่งปันก็จะมากขึ้น 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 องค์กรธุรกิจควรสร้างเนื้อหารูปแบบรูปภาพ

และวีดีโอร่วมในเนื้อหาเดียว เนื่องจากรูปแบบ

เนื้อหาประเภทดังกล่าวลูกค้ามีส่วนร่วมทั้งในเรื่อง 

การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การ

แบ่งปัน  และสร้างเนื้อหาที่มี อักษรมากๆจาก

การศึกษาจ านวนตัวอักษรมีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมในทิศทางเดียวกันคือยิ่งมากการมีส่วนร่วม

ยิ่ งมากขึ้น(Ferran Sabate,2014)  การให้ลูกค้ามี

ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบรูปภาพท าให้

ง่ายต่อความเข้าใจเนื้อหาและวีดีโอท าให้เนื้อหามี

ความน่าสนใจมากขึ้น จะท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

มากขึ้น เนื่องจากลูกค้าติดตามเนื้อหาต่างเพื่อความ

บันเทิงและมีผลประโยชน์กับตัวลูกคา้เอง (ภิเษก ชัย

นิรันดร์,2555) ในการใช้งานเฟซบุ๊ก การกดใจในเฟ

ซบุ๊กเพจใดๆ ย่อมมองเห็นถึงประโยชน์ในการรับ

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรหรือตราสินค้าที่ตนสนใจ

เป็นส าคัญ อีกทั้งองค์กรหรือตราสินค้ายังสามารถใช้

การสร้างเนื้อหารูปแบบดังกล่าวในการเพิ่มการรับรู้

ตราสินค้า(Brand Awareness)ให้กับผู้บริโภค (ภิเษก 

ชัยนิรันดร์,2553) โดยวิธีการส าคัญในการสร้างการ

รับรู้ผ่านทาง Social Media คือการพยายามให้ลูกคา้

เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆทางการตลาดหรอื

การเข้าพูดคุยกับตราสินค้าอย่างเป็นกันเอง และ

รับรู้ว่าตราสินค้าเป็นเสมือนเพื่อน ท าให้นึกถึงก่อน

ตราสินค้าอ่ืน เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการ

นั้นๆแล้ว ก็อาจมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น ซ่ึง

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชนส์ าคัญต่อการตัดสินใจของ



 

 

 
 

40 

ผู้ บ ริ โ ภ ค ร า ย อ่ื น ๆ   ซ่ึ ง อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการท าธุรกิจโดยใช้

โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ควรให้ความส าคัญ

ในการสร้างเนื้อหาโดยสามารถน าข้อมูลรูปแบบของ

เนื้อหาและจ านวนตัวอักษรดังกล่าวไป น าไปใช้

ว า งแผน ในเรื่ อ งกลยุทธ์ ทางการตลาด เ พื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกค้าได้ ตลอดจนผู้ที่

ต้องการประสบความส าเร็จในการสร้างเฟซบุ๊กเพจ

ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทฺธิภาพมากที่สุด

เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน     
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์ (2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค ์(3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิ พลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพว่า มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้เป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างโดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากรคือ บุคลากรธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) เขตพุทธมณฑล 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane  ซ่ึงก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

102 คน ณ ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ใน

การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  ตัวอย่างของการวิจัยนี้ จ านวน 129 คน ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานคอื การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตามอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรคข์อง

องค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .590  .708 

และ .849 ตามล าดับ (2)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์คือ การรับรู้การ
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สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายความผันแปรหรอืมี

อ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 62.9 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .629 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรคแ์ละภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายความผันแปรหรอืมี

อ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 73.3หรือมีค่า R2 เท่ากับ .733 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

ค ำส ำคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

            การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

Abstract  

 The purposes of this research were to analyzed: (1) the relationship of the individual 

creativity, transformational leadership, perceived organizational support for creativity, and 

creative self-efficacy, (2)  transformational leadership and perceived organizational support 

for creativity influencing creative self-efficacy, and (3) transformational leadership, perceived 

organizational support for creativity, and creative self- efficacy influencing individual 

creativity. This research employed a Quantitative Research considered as the survey model 

which was examined its quality through the validity and reliability as the instrument for data 

collection.  The samples group was selected by using the simple sampling technique.  The 

population were Krung Thai Bank Public Company Limited officers.  The researcher 

determined the size of sample group according to the Yamane’s calculation determined the 

sample group for not less than 102 persons at the error value of 5% , and the reliability of 

95%.  The researcher extended the samples for 129 persons more to increase the benefits 

of research and data analysis.  The descriptive analysis included Frequency , Percentage , 

Mean , and StandardDeviat ion. The analysis by Inferential Statistics included Pearson’s 

correlation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The research results revealed as follows;  ( 1)  The individual creativity had the 

relationship by statistical significance at .001 level, as transformational leadership, perceived 

organizational support for creativity, and creative self-efficacy had the correlation coefficient 

(rxy) equal to .590,  .708, and .849 respectively. (2) The factors influencing the creative self-

efficacy were transformational leadership and perceived organizational support for creativity 

could describe the variance or had the predictive power or affected the creative self-efficacy 

for 62.9%, or had R2 value equal to .629 by statistical significance at.001 level. (3) The factors 
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influencing the individual creativity were the creative self- efficacy and transformational 

leadership could describe the variance or had the predictive power or had the influence 

towards the individual creativity for 73.3 % , or R2 equal to .733 by statistical significance at 

.01 level.  

 

Keywords: Individual Creativity, Creative self-efficacy, Transformational leadership,  

      Perceived organizational support for creativity, Human Resource Development 

  

1. บทน ำ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญเพื่อ

ความอยู่รอด ความส าเร็จและการเติบโตของ

องค์การในยุคโลกาภิวัตน์(Amabile et al. , 1996; 

Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and 

Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 

1999; Kanter, 1983; Tushman and O’ Reilly, 

1997; Utterback, 1994) เพราะองค์การที่ประสบ

ความส าเร็จสูงทั้งหลายต่างให้ความส าคัญ ต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการสร้าง

นวัตกรรมขององค์การ(McGregor, 2007)   ท าให้มี

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ประสิทธิภาพภายในตนเอง

เชิ งสร้ างสรรค์ (Amabile, 1983; Bandura, 1997; 

Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย         

กิตติศักด์ินาวิน, 2554ก,ค,ง)  การรับรู้การสนับสนุน

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ(Amabile,1988;  

Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al

. ,1993; เฉลิมชัย  กิตติศัก ด์ินาวิน , 2554ก,ค ,ง)      

ภ าวะผู้ น า (Shin & Zhou, 2003; Amabile et al. , 

2004; Neubert, Kacmar,Carlson, Chonko, & 

Roberts, 2008; Gong et al. 2009; Wang & Cheng, 

2010; Wang, Tsai & Tsai, 2014)  เ ช าวน์อารมณ์  

(EQ) (เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข,ค)และเชาวน์

ทางจิต (SQ) (เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข,ค)   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เป็น

สถาบันการเงินของรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ  

การด าเนินกิจการต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ

และต้องแข่งขันกับภาคเอกชน การด าเนินกิจการให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ  ภายใต้ภารกิจและ

สภาวะการการแข่ งขันอย่างรุนแรงกับคู่แข่ง

ภาคเอกชน  หากรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ต้องการ

ความส าเร็จจึงจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่

องค์ การ (Trompenaars and Hampden-Turner, 

2010, 11) เพราะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เป็นปัจจัยส าคัญต่อความอยู่รอดและความส าเร็จ 

(Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and 

Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 

1999; Kanter, 1983; Tushman and O’ Reilly, 

1997; Utterback, 1994)  

ผู้วิจัยจึงมีค าถามว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การ

รับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ

และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  มี

ความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร  

รวมทั้งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ 

อย่างไร  และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้

การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ
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ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ หรือไม่ อย่างไร  เพราะ

ความรู้ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

วางแผน  การพัฒนาและการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของบุคลากรของธนาคารเพื่อความส าเรจ็

และบรรลุเป้าหมายขององค์การอันจักน าไปสู่

ความส าเร็จตามนโยบายของรัฐและการพัฒนา

ประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1. เพื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ า ง

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับภาวะ

ผู้ น าการ เปลี่ ย นแปลง  การ รั บรู้ การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ

และประสิทธิภาพภายในตนเอ ง เ ชิ ง

สร้างสรรค์ 

2. เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

และการ รับรู้ ก ารสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

ขององค์การและประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิ งสร้างสรรค์ที่มี อิ ทธิ พ ล ต่อ

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ขอ ง บุ ค ลากร

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

ควำมคิ ดสร้ ำ งสรรค์ ขอ งบุ คคล ( individual 

creativity) 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีผู้ใช้

อย่างแพร่หลาย แม้ว่าทั้งสองค ามีการใช้สลับกันไป

มาหรือใช้ในความหมายเดียวกันก็ตาม  แต่มโนทัศน์

ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นและชัดเจน

แ ตก ต่ า ง จ า ก แ น ว คว า มคิ ด ข อ ง นวั ตกร รม

( innovation)    โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็น

กระบวนการระดับบุคคลหรือทีมในขณะที่นวตักรรม

คือ  กระบวนการระดับองค์การเป็นความส าเร็จของ

การน าความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ (Amabile, 

1983; Stein, 1974; Woodman et al. , 1993)  

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( Creativity)  มี ผู้ นิ ย า ม

ความหมายไว้แตกต่างหลากหลาย  Guilford (1980) 

อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของ

ความคิดของมนุษย์ที่หลากหลาย  กล่าวคือ  บุคคล

สามารถคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลากหลายมุมมอง 

หลายประเด็น  ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็น

ความคิดเชิงบวก เช่น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  

เป็นต้น ซ่ึงความคิดเหล่านี้เป็นทักษะขั้นสูงและกระ

บวนการท างานอย่างเป็นขั้น ตอนของ สมอง

ประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว(คิดอย่าง

คล่องแคล่ว)  การคิดอย่างยืดหยุ่นและการคิดอย่าง

รอบคอบ  ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหา

ความคิดใหม่จากข้อมูลที่มีเดิมและเชื่อมโยงข้อมูล

เหล่านั้น Amabile (1999, 3-7) กล่าวว่า ความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 

ประการประกอบด้วยองค์ประกอบแรกคือ ความ

เชี่ยวชาญ(expertise) เป็นความรู้ทั้งด้านเทคนคิและ

การปฏิบัติหรือกระบวนการ รวมทั้งความสามารถ

ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า ห รื อ ค วา ม ฉล า ดข องบุ ค คล  

องค์ประกอบที่สองคือ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

(creative thinking skills) เป็นทักษะของบุคคลต่อ

การแก้ปัญหาต่างๆอย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ  

องค์ประกอบสุดท้ายคือ แรงจูงใจ (motivation) ซ่ึง 

Amabile กล่าวว่า แรงจูงใจแต่ละแบบมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์     ไม่เท่ากัน กล่าวคือแรงจูงใจ

จากภายในต่อความต้องการแก้ไขปัญหามีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์มากกว่ารางวัลผลตอบแทนที่
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เป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้เงินเป็นรางวัล 

เป็นต้น องค์ประกอบด้านนี้  Amabile เรียกว่า 

แ ร ง จู ง ใจภาย ใน  ( intrinsic motivation)  เ ป็ น

แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้า

ภายในใจของบุคคลหากพิจารณานิยามในมิติของ

องค์การความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของสิ่ง

แปลกใหม่หรือความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสม

เพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิผล  

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง บุ ค ค ล ( individual 

creativity)  เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อความส าเร็จขององค์การ(Amabile et 

al. , 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; 

Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer 

and Graen, 1999; Kanter, 1983; Tushman and 

O’Reilly, 1997; Utterback, 1994)  

ภำวะผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership)   

นักวิชาการคนแรกที่เสนอแนวคิดเก่ียวกับ

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงคือ Burns(1978) เขา

เสนอแนวคิดว่าผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีคุณลักษณะ

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญขึน้ ทั้งวิสัยทศัน์ 

กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ การสนับสนุน

การริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะใช้ 

ค่านิยมร่วมวิสัยทัศน์และการสร้างความสัมพันธ์ต่อ

กัน การท าให้เกิดความหมายในเชิงคุณค่า การสร้าง

ความเข้าใจและความรู้สึกร่วมของผู้ตามตลอด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุ  

Bass (1985) เสนอแนวคิดนี้บนพื้นฐานแนวคิดของ 

Burns ว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะจูงใจผู้ตาม

ด้วยวิธีการชักจูง     โน้มน้าวจิตใจผู้ตามตระหนักใน

คุณค่าและความส าคัญของงานและผลประโยชน์

ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนและเขายงั

เสนอว่า ไม่สามารถแยกภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง 

ออกจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนได้  ผู้น าคน

เดียวกันอาจมีภาวะผู้น าได้ทั้งสองแบบในเวลาและ

สถานการที่แตกต่างกันได้เพราะภาวะผู้น าแบบ

แลกเปลี่ยนเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญที่ท าให้

เกิดภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นความเป็น

ผู้น าทั้งสองแบบจึงเชื่อมโยงกัน  ไม่ได้แยกออกจาก

กันตามที่  Burns เคยเสนอไว้  ต่อมา Bass and 

Avolio( 1994)  ไ ด้ เ ส น อ ว่ า  ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็น

กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 

พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงาน 

และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการตระหนัก

รู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีม และองค์การ โดย

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ 4 

ประการ หรือที่เรียกว่า 4I (Four I’s) คือ ประการ

แรกคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 

Influence : II ) ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม ผู้น า

เป็นผู้ที่น่ายกย่อง น่าไว้วางใจ เป็นผู้มีศีลธรรม และ

มีจริยธรรมสูง ประการที่สองคือ การสร้างแรง

บันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) ผู้น าเป็น

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างเจคติที่ดี การคิดเชิงบวก 

ปร ะการที่ ส ามคื อ  การ กร ะ ตุ้นทาง ปั ญ ญ า 

(Intellectual Stimulation : IS) ผู้น ากระตุ้นผู้ตาม

ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆเพื่อ

แก้ปัญหา และประการสุดท้ายคือการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : 

IC) ผู้น าดูแลเอาใจใส่และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่า

และมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และ

เป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตาม 

พฤติกรรมของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของ

สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ความคิดสร้างสรรค์  ( Amabile et al., 2004) และ

บทบาทของผู้ น ามี ค ว ามส าคัญ ต่อค วามคิด
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สร้างสรรค์ของบุคลากร ( Neubert et al, 2008; 

Shin & Zhou, 2003; Wang & Cheng, 2010) รวมทั้ง

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวก

หรือแปรผันตามความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและ

นวัตกรรมองค์การ (Gumusluoglu and Ilsev, 2009

) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถส่งเสริม

เ ก้ือหนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรให้

สร้างสรรค์คุณภาพบรกิารที่ดีกว่า รวมถึงช่วยพัฒนา

และรักษาศักยภาพเชิงการแข่งขันขององค์การ

( Mohsin&Lockyer,2010; Ogaard, Marnburg, & 

Larsen, 2008) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและ

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีความสั มพันธ์กับ

ค วามคิ ดสร้ า งสร รค์ ร วมทั้ งภ าวะผู้ น าแบบ

เปลี่ยนแปลงมีอ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์

มากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(Herrmann 

&Felfe, 2013) และภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมแรงจูงใจภายในของบุคคลต่อความคิด

สร้ า งสร รค์  (Gumusluoglu&Ilsev, 2009; Shin & 

Zhou,2003; Sosik et al. , 1997)  ผลงานวิ จัยบาง

ผลงานแสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง

มีความสัมพันธ์ เชิ งแปรผันตามและส่งผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร(Shin & Zhou, 

2003; Gong et al. 2009; Wang, Tsai & Tsai, 2014; 

เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน, 2558) โดยมีประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรคั่นกลาง 

(Gong et al. , 2009; เฉลิมชัย   กิตติศัก ด์ินาวิน , 

2558) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(Gong et 

al. , 2009; Gumusluoglu&Ilsev, 2009; เ ฉลิ มชั ย 

กิตติศักด์ินาวิน, 2558) 

 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ

องค์กำร  (Perceived organizational support 

for creativity) 

การรับรู้ การสนับสนุนขององค์การมี

การศึกษาจ านวนมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ 

โดยทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ( Social 

exchange theory)  และบร รทั ดฐานขอ ง ก า ร

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เสนอว่า หากฝ่ายหนึ่ง

กระท าดีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายที่ได้รับรางวัลก็จะท าดี

ตอบ ตามทฤษฏีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ

จะเก่ียวกับการรับรู้ความยุติธรรมในการปฏิบัติ  

การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา   สภาพการท างาน

ที่ดี และการให้รางวัล  การรับรู้การสนับสนุนของ

องค์การของบุคลากรส่งผลดีต่อองค์การคือ การขาด

งานและลาออกจากงานลดลง  ความผูกพันกับ

องค์การและผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น    นอกจากนี้

นักทฤษฏีบางคนยังกล่าวไว้ว่าการรับรู้การสนับสนนุ

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการสนับสนุนขององค์การ  นักวิชาการหลาย

ท่านเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการสนับสนุนของ

องค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

และนวัตกรรม   อาทิ Mumford and Gustafson 

(1998) ที่กล่าวว่า เง่ือนไขทางสิ่งแวดล้อมที่มีมาก

พอ รวมถึงการให้รางวัลท่ีมีคุณค่า  การให้อิสระใน

การท างานและการ เผชิญความเสี่ ยง จะช่วย

สนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  

เช่นเดียวกับ Woodman et al. (1993) เสนอว่า 

สิ่งแวดล้อมในองค์การเป็นสิ่งที่สนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ เมื่อผู้น ามีความเป็นประชาธิปไตยและ

เป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม  โครงสร้างองค์การแบบ

ยื ดหยุ่ น  กลุ่ มที ม งานประกอบ ด้วยบุ ค คลที่

หลากหลาย และการฝึกอบรมที่เน้นการเสนอ

ความคิดใหม่ๆ และทักษะการแก้ปัญหาส าหรับ
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ความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดเรื่องความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของ Amabile (1988) 

เสนอปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม คือ แรงจูงใจขององค์การเป็นการ

ส่งเสริมระดับความเสี่ย งที่ยอมรับได้และการ

ปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย  ประการที่สองคือ 

ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การประกอบด้วยบุคคล 

อุปกรณ์ เครื่องมือ การฝึกอบรมและสิ่งอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ  สุดท้ายคือ  การปฏิบัติที่ช่วยสนับสนนุ

การบริหารรวมถึงการให้อิสระในการท างานและ

การประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ   ส าหรับบริบทของ

ไทยพบว่า การรับรู้การสนับสนนุความคดิสร้างสรรค์

ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพล

หรืออ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

( เ ฉลิ มชั ย  กิต ติศั ก ด์ิน าวิ น ,  2554ก ,ค , ง )และ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(เฉลิมชัย 

กิตติศักด์ินาวินและคณะ, 2560) 

 

ประสิทธิภำพภำยในตนเองเ ชิงสร้ำงส รรค์

(creative self-efficacy) 

Bandura ( 1986)  ผู้ เ ส น อ ท ฤ ษ ฎี

กระบวนการรับรู้ทางสั งคม  (social cognitive 

theory)  ต่อมา  Tierney and Farmer (2002)  ไ ด้

พัฒนาไปสู่แนวคิดประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สร้างสรรค์(creative self-efficacy) กล่าวถึงระดับที่

บุคคลเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการจัดการ

ให้ได้ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์ เป็นคุณลักษณะส าคัญต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  บุคลากรสามารถ

สร้างพฤติกรรมแห่งการสร้างสรรค์เมื่อเขารู้สึกว่า 

ตนเองมีความเชื่อมั่นระดับสูงในประสิทธิภาพ

ภ า ย ใ น ตน เ อ ง เ ชิ ง ส ร้ า ง สร รค์ ( Gong et al. , 

2009;Tierney and Farmer, 2002, 2011)  ค ว าม

เชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์

(creative self-efficacy) เป็นสิ่งส าคัญในการท าให้

เกิดการแสดงพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และเปน็

ส่วนส าคัญของกระบวนการคิดสร้างสรรค(์Amabile, 

1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and 

Farmer, 2002)  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ในส ถา นการณ์ที่

ยากล าบากหรือ    ท้าทาย(Tierney and Farmer, 

2002)   หรือก็คือการรับรู้ประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์         เป็นความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพภายในตนเองของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายใน

ตนเองถูกมองว่าแตกต่างจากมุมมองภายในตนเอง

ด้านอ่ืนๆ เช่น ความภูมิใจในตนเอง (self-esteem)  

ความเชื่ อมั่น ในตนเอง ( self-confidence)   ซ่ึง

ประกอบด้วยความรู้ที่กว้างและมีความหลากหลาย

กว่า ในทางกลับกันความเชื่อมั่นประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ

ตัดสินใจที่น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ 

กล่าวคือบุคคลยิ่งมีความเชื่อมั่นประสิทธิภ าพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มากเท่าใด บุคคลนั้นก็

จะยิ่งรับรู้โอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางความคิด

สร้างสรรค์ได้มากเท่านั้น ถึงแม้ว่าปัจจัยบางอย่างจะ

ท าให้ความสัมพันธ์นี้ลดลงเนื่องจากความไม่

เหมาะสมระหว่างบุคคลกับงาน (Cummings and 

Oldham, 1997;Farmer et al. , 2003; O’Reilly et 

al. , 1991) หรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ไม่

สนั บสนุ น ต่อความคิ ดสร้า งสรรค์ของบุคคล

(Amabile et al. , 1996; Cummings et al. , 1975; 

Oldham and Cummings, 1996; Woodman et al., 

1993)  งานวิจัยแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกของ

ปัจจัยนี้คือ บุคคลมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์สูงจะส่งผลเชิงบวกกับ
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ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง บุ ค ค ล  ( Tierney 

andFarmer, 2002;  เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน, 2554

ก,ค,ง)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 

และต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐำนกำรวิจัย 1:ความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคลมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามภาวะผู้น าการ

เปลี่ ยนแปลง การรับรู้ การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐำนกำรวิจัย 2: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเอง

เชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐำนกำรวิจัย3: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิ ง

สร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคลากรธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ1: กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

4. วิธีวิจัย 

 4.1 ประชำกรและตัวอย่ำง ประชากรของการวิจัยนี้ 

คือบุคลากรธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เขตพุทธ

มณฑล จ านวน 137 คน ผู้วิ จัยก าหนดขนาดของ

ตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane (1967) ซ่ึง

ก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 102 คน ณ ค่า

ความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตัวอย่างของการวิจัยนี้  

จ านวน 129 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศมี

เพศชาย จ านวน 37 คน (28.7%) และเพศหญิงจ านวน 

92 คน (71.3%) 

4.2 เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรเก็บรวมรวม ข้อมู ล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบประเมินที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพคือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( 

content validity)และความเชื่อถือได้(reliability)แล้ว 

ประกอบด้วย     แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อใช้มาตรวัด 5 

ระดับของลิ เคิร์ท (5-point Likert scale)   ผู้ วิ จัย

ปรับปรุงจากHoughtton&DiLeillo (2009) มีค่าความ

เชื่อถือได้เท่ากับ 0.888 (standardized alpha = .889) 

แบบประเมิ นการรับรู้ การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การ ข้อค าถามจ านวน 5 ข้อใช้

มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-point Likert scale)    

ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินของศูนย์ภาวะผู้น า

เชิ งสร้ างสรรค์ (Center of Creative Leadership) 

(Amabile et al.,1999)  มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 

0.882  (standardized alpha = .884) แบบประเมิน

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ข้อค าถาม

จ านวน 6 ข้อใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-point 

Likert scale) ผู้วิจัยปรับปรุงจาก  Tierney &Farmer 

(2002)  และ Houghtton&DiLeillo (2009) มีค่าความ

เชื่อถือได้เท่ากับ 0.871(standardized alpha = .873) 

แบบประเมินภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ข้อค าถาม

จ านวน 20 ข้อใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-

point Likert scale) ของเฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน มีค่า        

ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

 

การรับรู้ การ

ส นั บ ส นุ น

ค ว า ม คิ ด

ส ร้ า งสรร ค์

ขององคก์าร 

ประสิทธิภาพ

ภายในตนเอง

เชงิสร้างสรรค ์

 

 

ความคิด

สร้างสรรค์

ของบุคคล 
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ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.954 (standardized alpha = 

.962) การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์

เชิงพรรณนาคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน

คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson’s 

correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี

ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

การรายงานผลการวิจัยผู้วิจัยขออธิบายตัว

ย่อของตัวแปรต่างๆ ดังนี้  

TFL หมายถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

COS หมายถึ ง  การรั บรู้ การสนั บสนุน

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 

CSE หมายถึง ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สร้างสรรค์   

IC หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

5.1 ผลการวิจัย  

ผู้ วิ จัยวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้น พบว่า  

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอยู่ในระดับสูง (mean 

= 4.041, SD = .529) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่

ในระดับสูง (mean = 3.55, SD = .81) การรับรู้การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การอยู่ใน

ร ะ ดับสู ง  (mean = 4.087, SD = . 548)  และ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน

ระดับสูง (mean = 4.028, SD =.552)  

การทดสอบสมม ติฐานแรก   ผู้ วิ จั ย

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิง

บวกหรือ     แปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้

การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .590  .708 และ 

.849 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1:  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ   

ตัวแปร M SD TFL COS CSE 

TFL 4.164 .552    

COS 4.087 .548 . 619***   

CSE 4.028 .552 . 586*** .782***  

 IC 4.041 .529  . 590*** .708*** .849*** 

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเอง

เชิงสร้างสรรค์ 

ตัวแปร B   Beta t R2 
change 

ค่าคงที่ .541   2.152*  

COS .685 (1) .680 9.838*** .612 

TFL .165 (2) .166 2.396* .017 

MR =.793 R2=.629 Adj. R2=.623 F =106.730*** 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

การทดสอบสมมติฐานที่สอง  ผู้วิจัยท าการ

วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้

การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่มี

อิทธิ พล ต่อ  ปร ะสิ ทธิภ าพภายในตนเองเชิ ง

สร้างสรรค์ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  ผู้วิจัย

ตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความ

คลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติทดสอบDurbin-Watson มี

ค่าเท่ากับ 2.183 มีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 ถือว่าใช้ได้ 
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กล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน(กัลยา 

วาณิขย์บัญชา, 2546, หน้า 340-341) และตรวจสอบ

ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง ตัวแปร อิสร ะว่ า เ กิ ด 

multicollinearity ห รื อ ไ ม่  โ ด ย พิ จ า ร ณ า ค่ า 

tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factor) 

ของตัวแปร พบว่า มีค่าtolerance เท่ากับ .617 มีค่า

ไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 1.621 มีค่าไม่มาก 

แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน (กัลยา 

วาณิขย์บัญชา , 2546, หน้า  377-378)  ผู้ วิ จัย จึง

ด า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พล ต่อ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ผลการ

วิเคราะห์พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิ งสร้างสรรค์คือ การรับรู้การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 2)  สามารถอธิบาย

ความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 62.9 

หรือมีค่า R2 เท่ากับ .629 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001  สามารถแสดงสมการการพยากรณ์

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ =   

0.541+ .685(การรับรู้ การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การ) + 0.165(ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง) 

ตารางที่ 3: การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคล   

ตัวแปร B   Beta t R2 
change 

ค่าคงที ่ .520   2.543*  

CSE .735 (1) .766 13.496*** 720 

TFL .134 (2) .140 2.470* .013 

MR =.856 R2=.733 Adj. R2=.729 F =173.198*** 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

การทดสอบสมมติฐานสุดท้าย  ผู้วิจัยท า

การ วิ เ ค ราะห์ ปัจ จัยที่ มี อิทธิพล ต่อความคิ ด

สร้างสรรค์ของบุคคลจากปัจจัยต่างๆ คือ ภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลง  การรับรู้การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์  ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ผู้วิจัยตรวจสอบความ

เป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนโดยใช้

สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.971 มี

ค่ าระหว่าง 1.5 – 2.5 ถือว่าใช้ ไ ด้กล่าวคือ  ค่า

ความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน(กัลยา วาณิขย์

บัญชา , 2546, หน้ า  340-341)  และตร วจสอบ

ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง ตัวแปร อิสร ะว่ า เ กิ ด

multicollinearity  ห รื อ ไ ม่  โ ด ย พิ จ า ร ณ า ค่ า 

tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factor) 

ของตัวแปร พบว่า มีค่า tolerance เท่ากับ .656 มี

ค่าไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 1.524 มีค่าไม่มาก 

แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน (กัลยา 

วาณิขย์บัญชา , 2546, หน้า  377-378)  ผู้ วิ จัย จึง

ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลผลการวิเคราะห์พบว่า  ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 3)   สามารถอธิบาย

ความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 73.3 

หรือมีค่า R2 เท่ากับ .733 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001  สามารถแสดงสมการการพยากรณ์

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ดังนี้  
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ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  =   0.520 

+ 0.735 (ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค)์   

+ 0.134(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

กับภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลง การรับรู้ การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  พบว่า 

ปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามกัน  ผล

การศึกษานี้แสดงข้อมูลยืนยันสอดคล้องกับงานวิจัย

ที่ผ่ านมาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความคิ ด

สร้างสรรค์ของบุคคลกับประสิทธิภาพภายในตนเอง

เชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การ มีความสัมพันธ์แปรผันตาม

ระหว่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 

(Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; 

Woodman et al. ,1993; Amabile, 1983; Bandura, 

1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002;

เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ก,ค,ง;เฉลิมชัย กิตติ

ศักด์ินาวิน, 2555ก,ข;เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2556 

;เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวินและ  รัชนิภา สายอุบล , 

2556)และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Wang, Tsai 

& Tsai, 2014; Wang & Cheng, 2010; Shin & Zhou, 

2003; Gong et al.  2009; Neubert et al. , 2008; 

Amabile et al. , 2004; Shin & Zhou, 2003)  ผล

การศึกษานี้ เป็นข้อมูลส าคัญให้ผู้บริหารหรือ

ผู้ เ ก่ี ย วข้ องส่ ง เสริม ตัวแปร ต่างๆนี้  เ พ ราะมี

ความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามกับความคิดสร้างสรรค์

ของบุคลากรน าไปสู่ศักยภาพเชิงการแข่งขันของ

อ ง ค์ ก า ร ( Mohsin&Lockyer,2010; Ogaard, 

Marnburg, & Larsen, 2008)  วัตถุประสงค์ถัดมา

เพื่อตรวจสอบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเอง

เชิงสร้างสรรค์หรือไม่  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้

การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาที่รายงานว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง

มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเ อง เ ชิ ง

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( Gong et al. , 2009; 

Gumusluoglu&Ilsev, 2009;เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน

, 2558) และการ รั บ รู้ ก าร สนั บสนุ นค วามคิ ด

สร้างสรรค์ขององค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(เฉลิมชัย  กิตติศักด์ิ

นาวิน, 2560)  วัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อตรวจสอบวา่

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุน

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลหรือไม่  ผลการศึกษา พบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

คือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัย

ต่างๆที่ ระบุว่าประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สร้างสรรค์มี อิทธิพลต่อความคิดสร้า งสร รค์  

(Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; 

Woodman et al. ,1993; Amabile, 1983; Bandura, 

1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002;

เฉลิมชัย  กิตติศัก ด์ินาวิน , 2554ก,ค ,ง)และผล

การศึกษาทั้งต่างประเทศและไทยที่ระบุว่า ภาวะ

ผู้ น า การ เปลี่ ย นแปลงมี อิทธิ พลต่อความคิด

สร้างสรรค์(Shin & Zhou, 2003; Gong et al.,2009; 

Wang, Tsai & Tsai, 2014; Gumusluoglu&Ilsev, 

2009; Shin & Zhou,2003; Sosik et al., 1997; เฉลมิ

ชัย กิตติศักด์ินาวินและคณะ, 2557; เฉลิมชัย กิตติ
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ศักด์ินาวิน , 2558) รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย

หลายผลงานที่ศึกษาหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดพบว่า 

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์(เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน , 

2555ก,ข; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2556; เฉลิมชัย 

กิตติศักด์ินาวินและรัชนิภา สายอุบล, 2556; เฉลิม

ชัย กิตติศักด์ินาวิน , 2560) แต่ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยต่างๆหลายชิ้นที่ศึกษาหน่วยงานอ่ืนๆที่มิใช่

ภาครัฐ ระบุว่าการรับรู้การสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์อันดับแรกและมีประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็นอันดับที่สอง 

(เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ก,ค,ง; เฉลิมชัย กิตติ

ศักด์ินาวิน , 2555ก) จึงเป็นประเด็นที่น่าขบคิดว่า 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้หรือเป็นการสะท้อนความจริงให้

เราทราบว่า หน่วยงานภาครัฐละเลยหรือไม่มี

ส่งเสริมการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

ขององค์การหรือมีไม่เพียงพอ ดังนั้น หน่วยงาน

ภาครัฐทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบอ่ืนๆจ าเป็นที่ผู้บริหาร

และผู้ที่เก่ียวข้องต้องให้ความส าคัญและสนใจใน

การส่งเสริม/สนับสนุนปัจจัยนี้ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะ 

งานวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยนี้ส่งผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

การจัดเง่ือนไขทางสิ่งแวดล้อมที่มีมากพอ รวมถึง

การให้รางวัลที่มีคุณค่า การให้อิสระในการท างาน

และการ เ ผชิญ     ค วาม เ สี่ ย ง (Mumford and 

Gustafson,1998; Amabile,1988) การพัฒนาผู้น า

ให้มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น าแบบมสีว่น

ร่วม  โครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่น กลุ่มทีมงาน

ประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลาย  และการฝึกอบรม

ที่เน้นการเสนอความ   คิดใหม่ๆ และทักษะการ

แก้ปัญหาส าหรับความคิดสร้างสรรค์(Woodman et 

al.,1993; Amabile,1988) เป็นต้น รวมทั้งองค์การ 

ผู้บริหารและผู้ เ ก่ียวข้อง พึงตระหนักและให้

ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ผู้น าในทุกระดับขององค์การ 

รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สร้างสรรค์แก่บุคลากรขององค์การเพราะแนวคิด 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศต่าง

ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่า    มีความสัมพันธ์และมี

อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 

. 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การ

ขยายการวิจัยให้ครอบคลุมทั้งองค์การของธนาคาร

เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการบริหารและพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอันจักน าไปสู่

ความส าเร็จขององค์การและยืนยันผลการวิจัย รวมทั้ง

การวิจัยความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์กับตัวแปร

อ่ืนๆ เช่น บุคลิกภาพ บรรยากาศองค์การ การจัดการ

ความรู้  องค์การแห่งการเรียนรู้  ฯลฯ อันจักเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากร

ในองค์การซ่ึงจะน าสู่ศักยภาพในการแข่งขันของ

องค์การและประเทศในที่สุด 
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เว็บไซต์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์เทพธำนีเพลส 

PUBLIC RELATIONS WEBSITE FOR THEPTHANI PLACE 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส และ 2) ศึกษา

ความ  พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์เทพธานีเพลส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ จ านวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส และแบบสอบถามความพึง

พอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส สามารถน าเว็บไซต์ไปใช้เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการ

ใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด  3 ข้อ คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ข้อมูลมีความทันสมัยและ

นา่สนใจ และข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
 
ค ำส ำคัญ เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์, เทพธานีเพลส 

Abstract   

 This study aimed to 1 )  develop the website for public relations of Thepthani Place 

and to study user satisfaction towards the website.  A sample group was consisted of 40 

users.  Data collection tools included the website for public relations of Thepthani Place 

which was developed and the user satisfaction questionnaire.  The statistics used for data 

analysis included percentage, mean and standard deviation. 

 The study found that the website development can be used to publicize news on 

internet.  According to the study, the user’ s satisfaction toward using the website in overall 

was at the highest level. When all items were taken into the consideration, the result showed 

that the items of formats in the website are easy to read and use, update information and 

useful information were at the highest level of user’s satisfaction. 

 

Keyword public relations website, Thepthani Place 
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บทน ำ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ได้

เข้ามามีบทบาทต่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ของการเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและ

แหล่งประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งท า

หน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลและหน่วยงาน ได้รับ

ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กร น้ันๆ 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว จากการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการ

ขยายอย่างเป็นวงกว้าง ในการเข้าถึงผู้ใช้งานได้จ านวน

ที่มากขึ้น ดังน้ัน เทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หันมาใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานตนเอง ในการสร้างเว็บไซต์

หน่วยงานตนเอง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

หน่วยงานตนเอง ให้มีข่าวสารข้อมูลหน่วยงานตนเองที่

เข้าถึงผู้ใช้งานที่สนใจได้ 

เทพธานีเพลส ต้ังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี บนถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงแรมขนาดกลาง      

มีทั้งหมด 5 ชั้น มีห้องพัก จ านวน 40 ห้อง และยังเป็น

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาไ ด้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว 

การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ และคหกรรมศาสตร์ 

ปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

และข้อมูลในการเผยแพร่ผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เน่ืองจากยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ท าให้ยังไม่ค่อยเป็นที่

รู้จักของบุคคลภายนอก และจากการศึกษารวบรวม

ข้อมูล และสัมภาษณ์บุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทพธานี

เพลส พบว่า เทพธานีเพลสมีการให้บริการข่าวสาร

และขอมูลให้กับบุคคลทั่วไปผานการติดตอโดยตรงกับ

เจ้าหน้าที่ของเทพธานีเพลส ท าให้การรับรู้ข่าวสารและ

ข้อมูล มีความล่าช้าและกระจายอย่างไม่ทั่วถึง จึงมี

ค ว าม ต้อ งก าร พัฒนา เ ว็บ ไซ ต์ ขึ้ น เ พ่ื อ ใช้ ในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับ

บุคคลที่สนใจ ดังน้ัน คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ด้วย

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับเทพธานีเพลส 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูล

ให้กับบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเทพธานีเพลส ซึ่งจะช่วย

อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึ้นผ่าน

เว็บไซต์ 

 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

เทพธานีเพลส 

2. ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์  

เทพธานีเพลส 

 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน จึงท าให้

ผู้ใช้มีทางเลือกมากขึ้นที่จะเข้าไปทดลองใช้บริการใน

เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อมูลแทนที่จะ

ทนอยู่ในเว็บไซต์ที่ดูแล้วสับสน ผู้ใช้เกือบทุกคนจะ

ชอบเว็บไซต์ที่ออกแบบสวยงามและมีการใช้ งานที่

สะดวกมากกว่าเว็บไซต์ที่ ดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูล

มากมายเต็มหน้าจอแต่หาอะไรไม่เจอ และยังใช้เวลา

แสดงผลแต่ละหน้านาน   ซ่ึงเป็นผลมาจากความ

แตกต่างในการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้พัฒนา

เว็บไซต์จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมากใน

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างความประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการและท าให้อยากกลับเข้ามาใช้อีก รวมถึงให้

สามารถแข่งขันกับเว็บไซต์อ่ืนที่ให้บริการ   แบบ

เดียวกัน และสร้างความได้เปรียบให้ เหนื อกว่ า

เว็บไซต์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (ธัชกร วงษ์ค าชัย, 

2558) 

การออกแบบเว็บไซต์ที่ ดี คือ การออกแบบ        

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของ

เว็บไซต์ โดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานของ

ผู้ใช้เป็นหลัก เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ควรมีความ  เรียบง่าย มีความสม่ าเสมอ สะท้อน

เอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น มีเนื้อหาที่มี

ประโยชน์  มีระบบ Navigation ที่ ใช้ งานง่าย มี

ลักษณะที่น่าสนใจและดึงดูด มีโลโก้และ ชื่อเว็บไซต์

ทุกหน้า เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเข้าเมนูที่ซับซ้อน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด  โดยไม่ต้องบังคับ

ให้ผู้ ใช้ต้องติดต้ังโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใช้

บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลใน

หน้าจอที่มีความละเอียดต่างๆกันได้ มีคุณภาพในการ

ออกแบบ เลี่ยงลายพื้นหลังที่ลายตา เลือกสีพื้นหลัง 

และสีตัวอักษรให้เหมาะสม ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ 

รองรับเว็บไซต์ที่อาจมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลิงค์ต่างๆ

เชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีอยู่จริง ไม่มี “broken link” 

ควรใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว และ

หมั่นปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ (ธวัชชัย ศรีสุเทพ

, 2544; ดวงพร เก๋ียงค า และวงศ์ประชา จันทร์สม

วงศ์, 2546) ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ 

สามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจปัจจัยส าคัญ (Research) 

เริ่มต้นจากการศึกษาหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์เพื่อ

ก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ที่ชัดเจน ศึกษาผู้ใช้

เพื่อให้สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้ 

และศึกษาคู่แข่ง เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ขั้นตอนที่  2 พัฒนาเนื้อหา (Site Content) 

หลังจากการศึกษาข้อมูลเบื้ องต้นและก าหนด

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์แล้ว จะสามารถก าหนด

แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ ขอบเขตเนื้อหาและ

การใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์

ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ (Site 

Structure) ขั้นตอนนี้จะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา

จัดระบบข้อมูล โดยจัดท าแผนผังโครงสร้างข้อมูล และ

ออกแบบระบบ Navigation เพื่อออกแบบการใช้ข้อมูล

และแนวทางการท่องเว็บที่จะพัฒนา 

ขั้นตอนที่  4 ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ 

(Visual Design) ขั้นตอนนี้ จะท าการออกแบบลักษณะ

หน้าตาของเว็บเพจตามหลักการออกแบบเว็บที่ดี มีการ

จัดแบ่งพื้นที่ในหน้าเว็บเพจ และมีรูปแบบโครงสร้าง

ข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บที่ออกแบบนี้ ในขั้นตอนนี้ จะได้

เว็บเพจต้นแบบที่จะใช้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ต่อไป 

ขั้นตอนที ่5 พัฒนาและด าเนินการ (Production 

and Operation) ขั้นตอนนี้ จะท าการพัฒนาเว็บเพจที่

ออกแบบ เป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ จนถึงการ upload 

เว็บไซต์สู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อเผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ต และ

ก าหนดแนวทางการดูแลเนื้อหาและพัฒนาต่อไป 

การออกแบบโครงสร้างหน้าของเว็บไซต์ แบ่งได้   

3 รูปแบบ ดังนี้ (ธัชกร วงษ์ค าชัย, 2558) 

1. การออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่เน้นการน าเสนอ

เนื้อหาเป็นหลัก เป็นการออกแบบเว็บไซต์ลักษณะนี้

จะเน้นการน าเสนอเนื้อหามากกว่ารูปภาพ ซ่ึงใช้

โครงสร้างของตารางเป็นหลัก เพื่อใส่ข้อความแบบ

หน้าสารบัญและรูปภาพประกอบที่มีขนาดเล็กๆ 

2. การออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิก

เป็นหลัก เน้นการใช้ภาพกราฟิกและสร้างการ

เชื่อมโยงที่ภาพไปยังหน้าเว็บเพจอ่ืนๆ ซ่ึงอาจสร้างมา

จากโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น Photoshop หรือ 

Flash 

3. การออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่มีทั้งภาพและ

เนื้อหา เป็นลักษณะของการออกแบบเว็บไซต์ที่น า

รูปแบบทั้งสองที่กล่าวข้างต้นมาผสมผสานกัน โดยจะ

เน้นการจัดวางภาพและเนื้อหาให้เหมาะสมและ

สวยงาม 

ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ แบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดังนี้ (ธัชกร วงษ์ค าชัย, 2558) 
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1. ส่วนหัวของเว็บเพจ (Page Header) เป็น

ส่วนประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุด ซ่ึงเป็นส่วนที่

ใช้แสดงชื่อของเว็บไซต์หรือชื่อหัวข้อของเว็บเพจย่อย 

ตราสัญลักษณ์ รายการเลือก รายการเชื่อมโยงข้อมูล

ภายในเว็บไซต์ 

2. ส่วนของเนื้อหา (Page Content) เป็นส่วนที่

ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลต่างๆที่ต้องการแสดงให้ผู้เข้าชม

เว็บไซต์ได้รับรู้ เก่ียวกับหน่วยงานหรือสินค้ าและ

บริการต่างๆ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตาม การออกแบบส่วนเนื้อหาจะต้องก าหนด

วัตถุประสงค์ก่อนว่าหน้าเว็บเพจนั้นๆ ต้องการ

น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใด เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้ชมเว็บไซต์มากที่สุด 

3. ส่วนท้ายของเว็บเพจ (Page Footer) เป็น

ส่วนที่ใช้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์ เช่น 

ลิขสิทธิ์  ผู้ จัดท า สถานที่ ติดต่อ รวมทั้งรายการ

เชื่อมโยงอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซ่ึงส่วนนี้จะต้องปรากฏอยู่

ในทุกเว็บเพจย่อย 

4. ส่วนคอลัมน์การเชื่อมโยง (Page Sidebar) 

เป็นส่วนเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นภายในเว็บไซต์ อาจไม่

จ าเป็นต้องก าหนดไว้ก็ได้ แต่หากมีจะช่วยอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ชมในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่

ส าคัญหรือที่น่าสนใจ เช่น แนะน าสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ โดยการออกแบบส่วนนี้จะเน้นให้ง่ายต่อการใช้

งานและมีความสม่ าเสมอบนหน้าเว็บเพจ 

นอกจากหน้าเว็บเพจจะมีส่วนประกอบหลัก

ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้นรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการ

แสดงผลบนเว็บเพจควรมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่

ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ชมสามารถจดจ าเว็บไซต์และใช้งาน

ได้สะดวก  ซ่ึงภายในหน้าเว็บเพจมักมีส่วนประกอบที่

ส าคัญๆ ดังนี้ 

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นสิ่งส าคัญที่จะ

ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถจดจ าเว็บไซต์ได้ รวมทั้งท าให้

เว็บไซต์ดูมีเอกลักษณ์ มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน คือ เน้น

ไปในทางด้านการออกแบบที่เรียบง่าย และสามารถ

อ่านชื่อเว็บไซต์   ได้ชัดเจน การจัดวางโลโก้นิยมวาง

ไว้ที่มุมบนซ้ายของหน้าโฮมเพจ เพราะว่าเป็นจุดที่

สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 

2. รายการเลือก (Menu) เป็นสิ่ งส าคัญที่

จ าเป็นต้องมี เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ     

ในเว็บไซต์เดียวกันหรือต่างเว็บไซต์ รวมไปถึงช่วยให้ผู้

เข้าชมรับรู้ได้ว่าภายในเว็บไซต์มีเรื่องราวอะไรบ้าง ซ่ึง

อาจอยู่ในรูปของข้อความหรือปุ่มต่างๆ 

3. ป้ายโฆษณา (Advertise) เป็นส่วนส าคัญอีก

อย่างหนึ่ง เพราะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ความ

น่าเชื่อถือ และกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมได้ดี

ยิ่งขึ้น เพราะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว หรือลูกเล่น

ต่างๆ ประกอบ จะช่วยให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามไม่ควรให้มีโฆษณามากเกินไป 

4. ภาพประกอบและเนื้อหา ( Image and 

Content) เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าชมอยากเข้ามา

เยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ ถ้ามี

การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีเนื้อหาที่

น่ าสนใจ   มีรูปแบบการอ่านที่ ง่าย มีรูปภาพ

ประกอบการบรรยาย  ท่ีครบถ้วน สวยงามแล้ว ก็จะ

ท าให้ได้เปรียบเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น าเสนอเรื่องราวใน

แบบเดียวกัน นอกจากนี้ การใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายจะ

ช่วยให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น 

 

วิธีกำรศึกษำ  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น

ผู้ ใช้บริการ เว็บไซต์เทพธานี เพลส แล้วตอบ

แบบสอบถามความ   พึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2561 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 40 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานี

เพลส 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้

งานเว็บไซต์ 

ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

1. ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล       

ที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทพธานีเพลส

จากข้อมูลที่มีอยู่ ประกอบด้วย เอกสารแนะน า

ข้อมูล และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ของเทพธานี

เพลสที่มีอยู่  และเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากการ

สัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทพธานีเพลส 

2. ออกแบบและจัดท าโครงร่างเว็บไซต์    

เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภำพที่ 1 โครงร่างเว็บไซต์เทพธานเีพลส 

 

3. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์    

เทพธานี เพลส โดยใช้ฮาร์ดแวร์  ได้แก่ เครื่ อง

คอมพิวเตอร์  และกล้องถ่ ายภาพดิจิตอล ส่วน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ได้แก่ โปรแกรม Wix และโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 

4. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์และบุคลากร

เทพธานีเพลส เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินเว็บไซต์ 

แล้วน าผลที่ได้ไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 

5. เผยแพร่เว็บไซต์สู่สาธารณชนบนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทพธานีเพลส 

6. ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

จากผู้เข้าชมเว็บไซต์เทพธานีเพลส 

 

ผลกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

เทพธานีเพลส ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์มีการ

พัฒนา ให้น าเสนอข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมเพื่อใช้ใน

การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลห้องพัก 

ข้อมูลห้องประชุม การบริการ ข้อมูลการติดต่อ และ

ภาพประกอบ ซ่ึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทพธานีให้แก่

บุคคลที่สนใจเข้าใช้บริการได้  ดังภาพที่ 2 

 

 

ผลจากการติดตามประเมินความพึงพอใจการใช้

งานเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส 

พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจในการใช้บริการ

เว็บไซต์อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.33, S.D. = 0.69) เมื่อ

พิจารณา        เป็นรายข้อ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด   3 ข้อ คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์

ง่ายต่อการอ่านและ การใช้งาน ( x̅ = 4.68, S.D. = 

0.47) ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ ( x̅ = 4.58, 

S.D. = 0.50) และข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความ

ต้องการ ( x̅ = 4.55, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
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ภำพที่ 2 เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธเ์ทพธานี

เพลส 

 

ตำรำงที่  1 ผลการประ เ มิ นค วามพึ งพอใจ             

ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ ก า ร

ประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส 

 

 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อ             

ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ ก า ร

ประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส 

 

 
 

อภิปรำยผล              

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เทพธานีเพล

สมีผลการศึกษาส าคัญที่น่ าสนใจน า ไปสู่การ

อภิปรายผลดังนี้ เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นน าไปใช้งานใน

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ครบถ้วนตามที่

เทพธานีเพลสต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของรุจิรา จูเจริญ (2560) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้

ง าน อิน เ ทอร์ เ น็ ตอย่ า งหลากหลายทั้ ง ด้ า น

ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร หรือทางธุรกิจผ่าน

เว็บไซต์ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ

สื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จังหวัดล าปาง ได้รับการประเมินคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก จากการศึกษาความ     

พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ ก า ร

ประชาสัมพันธ์เทพธานีเพลส พบว่า  ผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจมากที่สุดเรื่องการจัดรูปแบบใน

เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน สอดคล้อง

กับ นันทวัฒน์ ไชยรัตน์  (2561) กล่าวว่า การ

ออกแบบเว็บไซต์ต้องค านึงถึ งผู้ ใช้งาน      ที่

ออกแบบแล้วให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่าย

ที่สุด รวมถึงเว็บไซต์ควรมีรูปแบบที่แน่นอนเพื่อให้

ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยในการใช้งาน ต่อมาเรื่อง

ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ ซ่ึงในการพัฒนา

เว็บไซต์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุง

ข้อมูลที่เผยแพร่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

สอดคล้องกับ ปิยะดนัย       วิเคียน (2558) กล่าว

ว่า เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องสมบูรณ์และได้รับการ
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ปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้พัฒนาต้อง

เตรียมข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและ

สมบูรณ์ นอกจากนี้ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

มากที่สุดเป็นล าดับที่สามเรื่อง ข้อมูลเป็นประโยชน์

ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ นันทวัฒน์ ไชย

รัตน์ (2561) กล่าวว่า ในการพัฒนาเว็บไซต์นั้นส่วน

ของเนื้อหามีความส าคัญมากเนื่องจากเมื่อมีเนื้อหา

ที่มีคุณภาพย่อมท าให้เว็บไซต์นั้นมีคุณค่า และควร

ใส่ข้อมูลที่ส าคัญไว้ในหน้าแรก หากผู้ใช้งานเว็บไซต์

เปิดเข้ามาดูและพบว่าไม่เ ก่ียวข้องกับเรื่องที่ตน

ต้องการ ผู้ใช้งานจะปิดหน้าเว็บไซต์ของเราทันที 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาให้มีระบบรองรับการจอง

ห้องพัก หรือห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ได้ 

2. ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีเนื้อหาเป็น 2 ภาษา 

คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการเปิด

โอกาสให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสในการศึกษาข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

เ ท พ ธ า นี เ พ ล ส มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ข่ าวสารผ่านร ะบบเครื อข่ าย

อินเทอร์เน็ตได้ จากการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการจัดรูปแบบในเว็บไซต์

ง่ายต่อการ อ่านและการใช้งาน ข้อมูลมีความ

ทันสมัยและน่าสนใจ และข้อมูลเป็นประโยชน์ตรง

ตามความต้องการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไล น์ ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยท าการศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ จ านวน  237 คน โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติแบบ F-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ ส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ใช้ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่ ากว่า ½ ปี 

มีเงินลงทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 500 - 2,000 บาท มีรายได้จากการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 1,001 - 3,000 บาท 

มีการขายสินค้าผ่าน Facebook มากกว่าช่องทางอ่ืน และเป็นตัวแทนย่อย นอกจากนี้กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ

ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(& = 4.58, S.D. = 0.43)  ซ่ึงกลยุทธ์ด้านความต้องการผู้บริโภค  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( & = 4.74, S.D. = 

0.38) รองลงมาด้านการติดต่อสื่อสาร ( & = 4.62, S.D. = 0.42)  ด้านท าให้ต้นทุนต่ า (& = 4.50, S.D. = 

0.47) และด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า (& = 4.47, S.D. = 0.45) ตามล าดับ และผลการเปรียบเทียบกลยทุธส์ู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูลการ

ประกอบธุรกิจ พบว่า เงินลงทุน รายได้ และระดับตัวแทนจ าหน่ายในการประกอบธุรกิจออนไลน์แตกต่างกัน

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

 

ค ำส ำคัญ:  กลยุทธ์ด้านความต้องการของผู้บริโภค , กลยุทธ์ด้านต้นทุนสินค้า, กลยุทธ์ด้านช่องทางการ

จ าหน่าย, กลยุทธ์ด้านติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  
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 This research aims to study the Strategy of Success in Online Business of Students 

Loei Rajabhat University.  The study and compare strategies for success in online business. 

The samples were 237 students in the online business. The questionnaire was used as a tool 

for collecting data and statistics used in the analysis, ie percentage, mean, standard deviation 

and   F- test.  The research found that, most students conduct online business selling facial 

products, the duration of business is less than ½ year, initial investment is 500 - 2,000 Baht, 

income from business is between Baht 1,001 -  3,000, product sales through Facebook than 

other channels and a sub representative. In addition, Strategies for Success in Online Business 

of Loei Rajabhat University Students Overall, the mean was at the highest level ( & = 4.58, 

S.D. = 0.43), Consumer Strategy (& = 4.74, S.D. = 0.38), Communications Strategy (& = 4.62, 

S.D. = 0.42), Cost Strategy (& = 4.50, S.D. = 0.47) and Convenience Strategy (& = 4.47, S.D. = 

0.45).  The results of the comparison of strategies to success in online business of students Loei 

Rajabhat University by Business Information. Found that, the investment income and the dealer 

have a different strategy for success in online business varies significantly at 0.05. 

 

Keywords:  Consumer Strategy, Cost Strategy, Convenience Strategy, Communications 

Strategy 

 

1. บทน ำ 

ยุคสังคมออนไลน์หรือยุค 4G เป็นยุคที่มี

การสื่อสารทีม่ีความรวดเร็วและกว้างไกลไร้ขอบเขต 

จากการส ารวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยใน

ปัจจุบันพบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 17 -36 ปี) มีการใช้

อินเทอร์เน็ตถึงวันละ 7.12 ชั่วโมงต่อวัน และมาก

สุดถึง 7.36 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุด  (ส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) จึงส่งผล

ให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตผู้คนส่วนใหญ่จะใช้

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมากขึ้นกว่าเดิม ซ่ึง

จะส่งผลให้สังคมออนไลน์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและ

เ กิดช่องทางการท าธุร กิจแบบใหม่ที่ เ จา ะจง

การตลาดทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้ น คือ 

สิ น ค้ า อ อ น ไ ล น์ ที่ ข า ย สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจ าวันต้ังแต่ปัจจัย 4 จนกระทั่งสิ่งที่สร้าง

ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต  

ธุรกิจออนไลน์หรือการขายสินค้าออนไลน์

มีต้นทุนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างต่ า มีรายได้

สูง สร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

และธุรกิจประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีหน้ารา้นหรอืเสยี

ค่าใช้จ่ายในการเช่าร้าน จึงท าให้ผู้ประกอบอาชีพ

ขายสินค้าออนไลน์สะดวกในการขายสินค้าไม่ว่าจะ

อยู่ ที่ ไ หน ก็สามารถขายสิ นค้ า ไ ด้ เ พี ย งแค่ มี

อินเทอร์เน็ต และช่องทางที่ผู้ขายสินค้าออนไลน์

นิยมใช้ก็คือ Website, Facebook,  Instagram และ

line และในขณะเดียวกันผู้คนก็หันมาซ้ือสินค้า

ออนไลน์มากขึ้น เพราะทั้งสะดวกและประหยัดเวลา

ในการเลือกซ้ือสินค้า จึงเกิดกระแสการขายสินค้า

ออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
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กลุ่มบุคคลที่นิยมประกอบธุรกิจการขาย

สินค้าออนไลน์มักเป็นกลุ่มวัยรุ่นและจากการสังเกต

เพื่อนในเครือขา่ยสังคม Facebook ที่นิยมขายสินคา้

ออนไลน์ คือกลุ่มนักศึกษา เพราะต้องการหารายได้

เสริมระหว่างเรียนและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ของผู้ปกครองรวมถึงต้องการสร้างความมั่นคงใน

ชีวิตก่อนการจบการศึกษาและกลุ่มนักศึกษาที่

ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์มักเป็นกลุ่มลูกค้า

ที่เคยทดลองใช้สินค้ามาแล้วและเกิดความพึงพอใจ

ในตัวสินค้า จึงได้เริ่มมาประกอบธุรกิจขายสินค้า

ออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ถึงแม้ว่าความ

นิยมประกอบธุรกิจออนไลน์จะมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

หมายถึงว่าทุกคนจะประสบความส าเร็จเสมอไป 

ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ

มาใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ให้ประสบ

ความส าเร็จ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ

ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ คือ การตลาด

แนวใหม่ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจหรือที่เรียกว่า 

4C ซ่ึงการน าอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือส าคัญ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ก า ร ตล าดแ ข็ ง แก ร่ งยิ่ ง ขึ้ น 

ประกอบด้วย  กลยุทธ์ เน้นความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นหลัก (Consumer Strategy)  กลยุทธ์ที่

ท าให้ต้นทุนสินค้ามีราคาต่ าที่สุด (Cost Strategy)  

กลยุทธ์ในช่องทางการจ าหน่าย (Convenience 

Strategy)  กลยุ ทธ์ ก าร ติด ต่อสื่อสาร กับลูกค้า 

(Communications Strategy) ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าว

สามารถน าไปใช้ควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดแบบ 4P 

โดยเน้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เก่ียวกับทางด้าน

ธุรกิจโดยเฉพาะและให้ตอบสนองต่อยุคสั งคม

ออนไลน์  นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจแล้วหากรู้จักใช้กล

ยุทธ์ในการประกอบธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง   

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษากลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อที่จะได้ทราบกลยุทธ์ที่มีผลต่อความส าเร็จใน

การประกอบธุรกิจออนไลน์ และใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนและพัฒนาช่องทางในการจัดจ าหน่าย

ในตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเป็น

แนวทางให้ส าหรับผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์พัฒนาปรับปรุงแผนงานและกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์สูค่วามส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์สูค่วามส าเรจ็

ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา หา

วิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูลธุรกิจ 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

3.1  แนวคิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์   

ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ อ อ น ไ ลน์  ห รื อ 

การตลาดสังคมออนไลน์ เป็น รูปแบบของการสร้าง

เครื่องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการ

ใช้สื่อออนไลน์ในการกระจายและสร้างมูลค่าทาง

การตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื่อสาร และสร้าง

ตราสินค้าให้บรรลุตามความต้องการ โดยพื้นฐาน

การสร้างการตลาดสังคมออนไลน์นั้นเป็นการสร้าง

กิจกร รมทางการตลาดทั้ ง เ นื้ อห า  รู ปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพื่อวัตถุประสงค์หลักของ

การตลาดเพื่อกระจายเนื้อหาไปยังผู้บริโภค ซ่ึง
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การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นความนิยม

แนวใหม่ในทางธุรกิจที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างง่าย นอกจากนี้การตลาดผ่านสังคมออนไลน์

สามารถพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบและ

กิจกรรม เช่น อีเมล์หรือการโฆษณาออนไลน์บน

เว็บไซต์ เป็นต้น (Kaur, 2016, อ้างใน จิดาภา ทัด

หอม, 2560) 

3.2  แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด (4C) 

กลยุท ธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing 

เป็นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 

เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการท าการตลาด ในยุค

ปัจจุบัน เพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซ่ึง

มุ่งเน้นไปสิ่งที่ความต้องการของผู้บริโภค ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการของลูกค้า ด้านความ

สะดวกในการเข้ าใช้งาน และด้านการสื่อสาร 

(Lauterborn, 1990, อ้างใน ทิฆัมพร เพทราเวช , 

2559)  

อ ง ค์ ป ร ะกอ บข อง ส่ ว นประสมทาง

การตลาด 4C’s Marketing  (Borden, 1964, อ้างใน 

ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศร, 2557) ได้แก่ 

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer 

Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขาย

ได้ แต่ต้องผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า 

เพราะปลาที่เคยคิดว่าหย่อนเหยื่ออะไรไปก็จะฮุบ

เสียหมดนั้นได้เรียนรู้แล้วว่า พวกเขาควรจะฮุบเหยือ่

อะไร และแบบไหน สินค้าที่ผลิตออกมานั้น ควรจะ

สินค้าที่ผู้บริโภคจะซ้ือใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอด

ของพวกเขา (Consumer Solution) แทนที่จะเป็น

การอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost 

to Satisfy) แนวคิดการต้ังราคาเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้

จัดจ าหน่ายอยู่รอดนั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นการต้ัง

ราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้อง

จ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้ ซ่ึงการต้ังราคานั้นต้อง

ค านวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องจ่าย

ออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา 

เป็นต้น 

3. ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience 

to Buy) การกระจายสินค้าในทุก ๆ จุดขายที่เป็นไป

ได้ โดยคิดว่าหากจุดขายสินค้ามีมากจะผู้บริโภคจะ

ซ้ือนั้นก็เป็นเรื่องที่หลงสมัยไปแล้ว ช่องทางการจัด

หน่ายสมัยใหม่นั้นต้องคิดว่าจะเพิ่มความสะดวกใน

การซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้อย่างไร

เพราะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซ้ือที่

ไหนซ้ือมากเท่าไร และซ้ือเวลาใด มากกว่าการซ้ือ

ตามช่องทางที่ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัด

จ าหน่าย 

4. การสื่อสาร (Communication) วิธีการ

สื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อเพื่อการกระตุ้นการ

ตัดสินใจซ้ือแบบในอดีตที่เคยประสบความส าเร็จ 

ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาทั้งสื่อและสารใดที่

ผู้บริโภคจะรับฟัง การตลาดวันนี้ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคจะ

ยอมฟังในสิ่งที่ต้องการจะพูดดังเช่นเดิม แต่ปัจจุบัน

ผู้บริโภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและ

ไม่เชื่อ ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้

ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลด แลก 

แจก แถม แต่ให้ความส าคัญในการสร้างเรื่องราว

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านสื่อที่ผู้บริโภครบฟัง

มากกว่า 

จากแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s 

Marketing ผู้วิ จัยน ากลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้เป็นตัว

แปรในการศึกษา ซ่ึงเป็นการตลาดแนวใหม่ที่พัฒนา

เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า 4C ซ่ึง
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เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับลูกค้า หรือโฟกัส

ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

1.  กลยุทธ์ด้านเน้นความต้องการของ

ผู้บริโภค (Consumer Strategy) คือ ผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องมุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สินค้า

โฆษณาต้องตรงกับสินค้าจริง ในตัวสินค้าต้องแสดง

รายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน มีคุณภาพและ

ราคาเหมาะสมกัน และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ รวมทั้ง 

มุ่งเน้นความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมากที่สุด 

 2 .  กลยุ ทธ์ ด้ านท า ให้ ต้นทุ น  ( Cost 

Strategy) คือ ผู้ประกอบธุรกิจต้องสั่งซ้ือสินค้าในแต่

ละครั้งจ านวนมากเพื่อให้ได้ราคาถูก รวมทั้งต้อง

ค านึงถึงความคุ้มค่าในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

สั่งซ้ือและจัดส่งสินค้า       ผู้ประกอบธุรกิจต้อง

ค านึงถึงความเหมาะสมของพัสดุที่ใช้ในการจัดส่ง

สินค้า และเลือกใช้บริการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ า เชน่ 

ไปรษณีย์, Kerry หรือนัดรับสินค้า 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

สินค้า (Convenience Strategy)  คือ ผู้ประกอบ

ธุรกิจต้องมีวิธีการโฆษณาสินค้าหลายช่องทางและ

น่าสนใจ         มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้

ลูกค้าเลือกหลายช่องทาง รวมไปถึงวิธีการช าระค่า

สินค้า ต้องมีหลายช่องทางตามสะดวกของลูกค้า 

และที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้

ตามเวลาที่ก าหนด 

4 .  ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร 

(Communications Strategy) คือ ผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความ

จริงต่อลูกค้า สามารถตอบค าถามลูกค้าได้หากมีข้อ

สงสัย มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลาย

ช่องทาง รู้ จักใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย มีการควบคุม

อารมณ์ รวมทั้งต้องมีการติดตามและบริการหลัง

การขายอย่างต่อเนื่อง 

3.3  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ (2555 : 4) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการธุรกิจออนไลน์ในประเทศ

ไทยจ านวน 400 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ความถี่  ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ เชิงอนุมาน ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพของการติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพของ

สินค้าบริการอยู่ในระดับสูง 

  พัชราภรณ์ ชัยพัมนเมธี และอัชฌาพร 

กว้างสวาสด์ิ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยแห่ง

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ขอ ง ผู้ ป ร ะ กอ บก าร ธุ ร กิ จทาง

อินเตอร์เน็ต( Internet Entrepreneur) ในรูปแบบ

พันธมิตรทางการตลาดอินเตอร์ เน็ต( Affiliate 

Internet Mage ting) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อาเซียนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบ

ทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบพันธมิตรทางการตลาดที่

ประสบความส าเร็จเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ

แบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คนที่

เคยเป็นพันธมิตรทางการตลาดผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก

คื อ ด้ านคุณลั กษณะของผู้ ป ระกอบการทาง

อินเตอร์เน็ต     

ปวุติ บุนนาค  (2556 : 1) กลยุทธ์การตลาด

ธุรกิจออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน   ผ่าน

ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน ์Facebook Fan page  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากจ านวนผู้ใช้ Facebook ใน

กรุงเทพฯโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การวิ จัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
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ก ลยุ ท ธ์ สู่ ค ว ำมส ำ เ ร็ จ ใน ก ำร

ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
   - ด้านความต้องการของผู้บริโภค  
   - ด้านต้นทุนสินค้า  

   - ด้านช่องทางการจ าหน่าย  
   - ด้านติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ Facebook Fan page 

ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ 

Social Network 4 ปี  ขึ้ น ไ ป  แ ล ะ มี บัญชี ผู้ ใ ช้  

Facebook มากที่สุดโดยใช้ช่องทาง Smartphone 

ผู้ใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความกังวลเก่ียวกับคุณภาพ

ของสินค้ากับความเหมาะสมของราคา เพราะไม่เหน็

สินค้าจริงและไม่มั่นใจในระบบป้องกันข้อมูลลูกค้า 

ผู้ใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ที่ยังคงมีความ

เชื่อมั่นและเห็นว่าหากมีบริการเก็บเงินปลายทาง 

หรือการรับช าระผ่านบัตรเครดิต มีความรวดเร็วใน

การ จัดส่งสินค้า และมีการระบุ  ขนาด ราคา 

คุณภาพอย่างชัดเจน รวมถึง การมีบริการหลังการ

ขายที่ดี และการจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์จะช่วย

ให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดียิ่งขึน้ใน

การซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 ณัฐศักด์ิ   วรวิทยานนท์ (2556 : บทคัดย่อ)        

ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขาย

สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างมี

จ านวน 100 คน จะเป็นผู้ที่เคยซ้ือบริการธุรกิจขาย

สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ อายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้น

ไปผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ หลังการ

ตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( & =

4.05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูล

ส่วนตัว ด้านสินค้า และด้านช่องทางการช าระเงิน มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และในส่วนของด้าน

การให้บริการ มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  โดย

ภาพรวม ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขาย

สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 3.4  กรอบแนวคิด 

   

 

 

 

 
 

 

4. วิธีวิจัย 

 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       -  ป ร ะ ช า ก ร  ( Population)  ไ ด้ แ ก่   

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติจ านวน

ทั้งสิ้น 8,020 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2561) 

       - กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ประกอบธุรกิจออนไลน์  

 4.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

      จากการใช้สูตรค านวณ กรณีที่ไม่ทราบ

จ านวนประชากร สามารถค านวณได้ดังนี้  

 จากสูตร  n = 
P(1−P)(Z)2

e2  

 ซ่ึงในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนของประชากร

เท่ากับ 15% ต้องการระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ยอมให้มีความคาดเคลื่อนได้ 5%  

แทนค่าในสูตร   n =  
0.15(1−0.15)(1.96)2

0.052  
   

  =  
0.489804

0.0025
 

   

  =  195.92 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 237 คน 

 4.3  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ประกอบธุรกิจ

การขายสินค้าออนไลน์  

  

กำรประกอบ

ธุรกิจออนไลน ์
- ระยะเวลา 
- เงินลงทุน 

- รายได้ 
-  ระดับตัวแทน

จ าหน่าย 
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4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมี

ลักษณะและรายละเอียด ดังนี้  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก)  

 ส่วนที่   2  ข้อมูลธุรกิจออนไลน์  ได้แก่  

ระยะเวลา  เงินลงทุนใน รายได้และระดับตัวแทน 

  

 ส่วนที่  3 กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบ

ธุรกิจออนไลน์ ได้แก่  ด้านความต้องการของ

ผู้บริโภค 

ด้านต้นทุนสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

ด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

 4.5   การเก็บรวมรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง

และแจกแบบสอบถามออนไลน์  จ านวน 237 ชุด 

 4.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยแบ่งได้ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามและส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการ

ประกอบธุ ร กิ จออนไลน์ ใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา 

(Descriptive Statistic)  โ ดยการ ห าค่ าค ว า ม ถี่  

(Frequency)และร้อยละ  (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์กลยุทธ์สู่ความส าเร็จใน

การประกอบธุรกิจออนไลน์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive  Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ตาม

ค่าคะแนนที่ก าหนด (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 02 – 

103)  แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม  โดย

ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ของค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50  มีความคิดเห็นในระดับน้อย

ที่สุด 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์สู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ จ าแนก

ตามข้อมูลธุรกิจ โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 

ด้วยการการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 

(Multivariate Analysis of Variance : MANOVA)   

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 5.1 ผลการวิจัย  

     5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 237 คน ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาหญิง 223 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 อยู่

ในช่วงอายุ 20 - 21 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย

ละ 68.4 ก าลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 จ านวน 109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.0 คณะวิทยาการจัดการจ านวน 

96 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีรายได้อยู่ในช่วง 

3,000-5,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.8  

     5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบ

ธุรกิจออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่ที่ขายผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอยู่ในช่วงต่ ากว่า ½ 

ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีเงินลงทุน

ในการประกอบธุรกิจระหว่าง 500 - 2,000 บาท  

จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 มีรายได้จาก
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การประกอบธุรกิจอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาท จ านวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางใน

การประกอบธุรกิจทาง Facebook จ านวน 235 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.4 และเป็นระดับตัวแทนย่อย 

จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9  

    5.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยรวมดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงที่ 1 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

โดยรวม 
 

กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในกำร

ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
&  S.D. ระดับ 

กลยุทธ์ 

ด้านความต้องการผู้บริโภค 4.74 0.38 มากท่ีสุด 

ด้านท าให้ต้นทุนต่ า 4.50 0.47 มาก 

ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 4.47 0.45 มาก 

ด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 4.62 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.43 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์สู่  

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( & = 4.58, S.D. = 

0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ

ต้องการผู้บริโภค         มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (& = 

4.74, S.D. = 0.38) รองลงมาด้านการติดต่อสื่อสาร (

& = 4.62, S.D. = 0.42)  ด้านท าให้ต้นทุนต่ า (& = 

4.50, S.D. = 0.47) และด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า (

& = 4.47, S.D. = 0.45) ตามล าดับ   

5.1.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกล

ยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูล

การประกอบธุรกิจ ดังตารางที่ 2  

 

ตำรำงที่  2:  แสดงการ เปรียบเทียบกลยุทธ์สู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยา 

ลัยราชภัฏเลย  
 

กลยุทธ์สู่ควำม 

ส ำ เ ร็ จ ใ น ก ำ ร

ประกอบธุ ร กิ จ

ออนไลน์ 

ระยะ 

เวลำ 

เงิน

ลงทุน 
รำยได้ 

ระดับ

ตัวแทน 

P–

Value 

P–

Value 

P–

Value 

P–

Value 

ด้านความต้องการ

ผู้บริโภค 
0.327 0.009* 0.306 0.014* 

ด้านต้นทุนต่ า 0.776 0.002* 0.022* 0.316 

ด้านจัดจ าหน่าย 0.505 0.074 0.000* 0.025* 

ด้านติดต่อสื่อสาร 0.446 0.129 0.131 0.145 

*P-value < 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มี

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันมี กล

ยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขาย

สินค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนเงินลงทุนในการ

ประกอบธุร กิจออนไลน์แตกต่างกัน กลยุทธ์สู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้า

ออนไลน์ ด้านความต้องการผู้บริโภค และด้านท าให้

ต้นทุนต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  

0.05 และในส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์แตกต่างกันกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ ด้านท าให้

ต้นทุนต่ า และด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  และระดับ

ตั ว แ ท นจ า ห น่ า ย ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ก ล ยุ ท ธ์ สู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้า

ออนไลน์ ด้านความต้องการผู้บริโภค และด้าน

การจัดจ าหน่ายสินค้า แตกต่างกันอย่ า งมี

นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

      จากการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจที่

น ามาอภิปรายผล ดังนี้  

      5.2.1  นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 

21 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมหอพัก) อยู่ระหว่าง 

3,000 - 5,000 บาท เนื่องมาจากการขายสินค้า

ออนไลน์สามารถสร้างรายได้ให้ระหว่างเรียนได้ โดย

ที่ไม่กระทบต่อการเรียน เพียงแต่มีอินเตอร์เน็ต

เท่านั้นก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่าง

ง่ายดาย และสะดวกทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้า 

จึงเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหัน

มาประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น 

       5.2.2 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ ส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวหน้า ใช้ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่ า

กว่า ½ ปี มีเงินลงทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 500 - 2,000 

บาท มีรายได้จากการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 

1,001 - 3,000 บาท ส่วนใหญ่แล้วจะมีการขาย

สินค้าผ่าน Facebook มากกว่าช่องทางอ่ืน และส่วน

ใหญ่ เป็นตัวแทนย่อย จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่

ป ร ะกอบธุ ร กิ จการ ขายสิ นค้าออน ไลน์ จะมี

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจค่อนข้างสั้น อาจะ

เนื่องมาจากรายการสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

เงินลงทุนน้อยเนื่องจากเป็นตัวแทนย่อยขาย  และมี

การประกอบธุรกิจออนไลน์มีการขายสินค้าหลาย

ประเภทในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ก าไรไม่ได้มากแต่ก็

ลงทุนน้อยและถือว่าเป็นรายได้เสริมของนักศึกษา  

      5.2.3 กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิยาลัย

ราชภัฏเลย ในแต่ละด้านสามารถ อภิปรายได้ดังนี้  

1. ด้านความต้องการผู้บริโภค พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมุ่ ง เน้นความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค กล่าวคือสินค้าที่น ามาจ าหน่ายต้องมีการ

รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ

มาตรฐานอ่ืน ๆที่ เ ก่ียวกับความปลอดภัยเพื่อให้

มั่นใจว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภค 2. ด้านท า

ให้ต้นทุนต่ า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เลือกใช้บริการส่ งสินค้าที่มีค่าใช้ จ่าย ต่ า เช่น 

ไปรษณีย์, Kerry, นัดรับสินค้า เป็นต้น กล่าวคือ การ

เลือกส่งสินค้าตามความสะดวก ประหยัด มีความ

น่าเชื่อถือว่าสินค้าจะถึงมือผู้ซ้ืออย่างแน่นอน 3. 

ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยมุ่งเน้นการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

ตามระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือหากจัดส่งช้า

จนเกินไป อาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความระแวงว่าอาจ

โดนทุจริตจากการสั่ ง ซ้ือสินค้าได้ และหากผู้

ประกอบธุรกิจมีการส่งสินค้ารวดเร็วทันใจก็จะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจและผู้บริโภคก็อาจกลับมา

ซ้ือสินค้าอีก 4. ด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีช่อง

ทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลายช่องทาง เช่น 

Line Facebook โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อความสะดวก

ของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ให้ได้มาก

ขึ้น สอดคล้องกับ ปวุติ บุนนาค  (2556 : บทคัดย่อ 

) ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ที่

ยังคงมีความเชื่อมั่นและเห็นว่าหากมีบริการเก็บเงิน

ปลายทาง หรือการรับช าระผ่านบัตรเครดิต มีความ

รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และมีการระบุ ขนาด 

ราคา คุณภาพอย่างชัดเจน รวมถึง การมีบริการหลงั

การขายที่ดี และการจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์จะ

ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ ดี

ยิ่งขึ้นในการซ้ือสินค้าออนไลน์  

5.2.4  ผลการ เปรียบเทียบกลยุทธ์สู่

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูล

การประกอบธุรกิจ พบว่า เงินลงทุน รายได้ และ

ระดับตัวแทนจ าหน่ายในการประกอบธุร กิจ

ออนไลน์แตกต่างกันกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 สอดคล้องกับ

 ณัฐศักด์ิ วรวิทยานนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขาย

สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยภาพรวม 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและ

บริการผ่านออนไลน์ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์จะส าเร็จ

ได้นั้น มีหลายปัจจัยซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้

ความส าคัญและที่ส าคัญผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนที่จะ

น าไปสู่ความส าเร็จได้สอดคล้องกับ พัชราภรณ์ 

ชัยพัมนเมธี และอัชฌาพร กว้างสวาสด์ิ (2556 : 

บทคัดย่อ) พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

ทางอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์

สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์และเพื่อ

เปรียบเทียบกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบ

ธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา หาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

จ าแนกตามข้อมูลธุรกิจ ซ่ึงผลการวิจัยสารถน าไปใช้ 

ดังนี้ 

6.1  กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบ

ธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา หาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สามรถน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

ด้านความต้องการของผู้บริ โภค ผู้

ประกอบธุรกิจออนไลน์ ควรขายสินค้าที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน มีการโฆษณาตามความจริง พร้อมทั้งแสดง

รายละเอียดของสินค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความสะดวกในการสั่งซ้ือสินค้ามากขึ้น สินค้านั้น

จะต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับราคาที่ท า

การต้ังไว ้

ด้านท าให้ต้นทุนต่ า ผู้ประกอบธุรกิจ

ออนไลน์ ควรมีการสั่งซ้ือสินค้ามาจ าหน่ายจ านวนมาก 

ๆ เพื่อที่จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

และจะต้องมีการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย

ในการส่งไม่มากนัก มีความน่าเชื่อถือ จะท าให้สามารถ

ท าก าไรจากการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบ

ธุรกิจออนไลน์ ควรมีการโฆษณาสินค้าที่มีความ

หลากหลาย น่าสนใจ สะดวกต่อการเข้าถึงผู้บริโภคใน

การเลือกซ้ือสินค้า และการจ่ายช าระของลูกค้าต้องมี

ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากที่สุด  

ด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผู้

ประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ ควรมีการ

ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจในตัวผู้ประกอบธุรกิจและตัวสินค้าที่จ าหน่าย 

แล้วหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมซ้ า ๆ 

6.2  ผลเปรียบเทียบกลยุทธ์สู่ความส าเร็จใน

การประกอบธุรกิจออนไลน์ จ าแนกตามข้อมูลธุรกิจ 

จะเห็นได้ว่า เงินลงทุน รายได้ และระดับตัวแทน

จ าหน่ายในการประกอบธุรกิจออนไลน์มีผลต่อ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้า

ออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จะต้องมี

เงินลงทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องและใช้หมุนเวียนในการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อที่จะน าไปสู่การสร้างยอดขายและ

รายได้ น าไปสู่ความส าเร็จได้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เคยซ้ือสินค้าออนไลน์ จ านวน 360 คน 

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ

สมมุติฐาน ได้แก่  T – test และ F – test (ANOVA และ MANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 -21 ปี ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่คณะวิทยาการจัดการ มีรายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่า

หอพัก) ช่วง 3,000 – 4,000 บาท ส่วนพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ส่วน

ใหญ่สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook ซ้ือสินค้าประเภท เครื่องแต่งกาย เหตุผลที่เลือกซ้ือ คือสะดวกต่อ

การสั่งซ้ือ สั่งซ้ือ 1-2 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 1 ชิ้น ในราคา 300 – 600 บาท/ครั้ง จ่ายช าระค่าสินค้าโอนผ่าน 

ATM และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซ้ือ คือ เพื่อน/แฟน และปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (& = 3.99, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (&  = 4.16,   S.D. = 0.71) รองลงมาด้านราคา (& = 3.99, S.D. = 0.72) ด้านผลิตภัณฑ์ 

(& = 3.95, S.D. = 0.72) และด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( &  = 3.87, S.D. = 0.78) และ

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา พบว่า 

นักศึกษาที่ชั้นปี และคณะ แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

 

ค ำส ำคญั:  พฤติกรรมการซ้ือ, ปัจจัยการเลือกซ้ือ, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P), สินค้าออนไลน์ 
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Abstract  

 This research aims to study the behavior and factors of online shopping among Loei 

Rajabhat University students. The sample consisted of 360 students who purchased online. 

The tool used was a questionnaire.  Data were analyzed by descriptive statistics such as 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing, ie, T - test and F - 

test (ANOVA and MANOVA).  The research found that most students are female, between 20 

- 21years, studying 3rd year, Faculty of Management Science and Earnings per month 

(Excluding accommodation) of about 3000-4000 baht. Behavior affects the online shopping 

of most students order online through Facebook.  Purchase a variety of accessories for a 

reason. Order 1-2 times / month, approximately 1 piece at a price of 300 - 600 Baht / time, 

payment for goods transferred through ATM.  and the person who influences the order is a 

friend / girlfriend. The factors of online shopping were overall (& = 3.99, S.D. = 0.73) when 

considering each side, it was found that the location had the highest average.  ( & = 4.16,   

S.D. = 0.71), The second is the price (&  = 3.99, S.D. = 0.72), Product (&  = 3.95, S.D. = 0.72) 

And the promotion has the lowest average.(&   = 3.87, S.D. = 0.78). In addition, Comparison 

of personal factors and online shopping factors found that students with different degrees 

and faculty differed. The overall online shopping factors differed significantly at 0.05. 

 

Keywords: Buying behavior, Selection Factors, Marketing Mix Factor (4P), Products online 

 

1. บทน ำ 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

ท าให้ผู้คนเริ่มมีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและ

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ช่องทาง เฟสบุ๊ค  ไลน์   อินสตาแกรม หรือเว็บไซต์ 

ร้านค้าอ่ืนๆ ดังนั้น  ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

จ าเป็นต้องรู้จักใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชนต่์อ

ธุรกิจของตน โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

ยอดขายให้มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลาย

รายได้เริ่มขยับขยายธุรกิจของตัวเองจากที่มีหน้า

ร้านในแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียวมาเป็นการท า

หน้าร้านแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ในขณะที่

เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าร้านเฉพาะ

ช่องทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากช่องทางออนไลน์

นี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเหมือนการทาหน้าร้านแบบ

ออฟไลน์ และยังสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 

ชั่วโมงอีกด้วย (ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559) 

 ธุร กิจออนไลน์  เป็นการขายสินค้าหรือ

บริการไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่ลงทนุ

เสียเงินท าเองหรือขายบนเว็บฟรี เช่น เฟสบุ๊ค  ไลน์   

อินสตาแกรม หรือการน าสินค้าไปโพสต์ ไว้กับเว็บที่

ให้บริการฟรี ซ่ึงปัจจุบันธุรกิจออนไลน์นับว่าเป็น

การเพิ่มช่องทางทางการตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ส่งผลให้การค้าทาง

ออนไลน์ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  ทั้ งนี้ ธุ ร กิจ

ออนไลน์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกหรือซ้ือ
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สินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการได้ตลอด 

24 ชั่วโมง และสามารถทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้า

และบริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว และสามารถติดต่อ

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริโภครายอ่ืนๆได้ อีกทั้ง

มีความสะดวกสบาย ประหยัด โดยผู้บริโภคไม่

จ าเป็นต้องออกมาซ้ือของนอกบ้านหรือยืนรอต่อ

แถวนานให้เสียเวลา สามารถรอรับสินค้าที่หน้าบ้าน

ได้เลย และการช าระเงินมีความสะดวกสบายและ

ทันสมัยโดยผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต จึง

ท าให้ผู้บริโภคมีความนิยมในการซ้ือสินค้าออนไลน์

มากยิ่งขึ้น  

 จากธุรกิจออนไลน์ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

ในการตัดสินใจที่หลากหลายช่องทางมากขึ้นและ

สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที เข้าถึงกลุ่ม

ผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จึงท าให้พฤติกรรมการ

เ ลื อก ซ้ือสินค้าของผู้ บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ใช้มีเวลา

ในการเล่นโซเชียลกันค่อนข้างมาก ดังนั้นสินค้าที่มี

จ าหน่ายในกลุ่มนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่าง

ม าก  เ ช่ น  เ สื้ อผ้ าแฟชั่ น  กร ะ เ ป๋ า  ร อง เ ท้ า 

เครื่องส าอางและอาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้น 

การเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์เป็นทางเลือกที่สะดวก

รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของ

นักศึกษาได้เป็นอย่างดี       

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อ

น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ เป็นแนวทางในการ

วางแผนและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจประกอบ

ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย 

2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2.3  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 

 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

      3.1 นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยใน

การเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

      3.2 นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยใน

การเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

      3.3 นักศึกษาที่ชั้นปีการศึกษาแตกต่างกันมี

ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

      3.4 นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกต่างกันมี

ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

      3.5 นักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัย

ในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

 

4. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

4.1  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ   

     Schiffman & Kanuk (1994, p.5 อ้าง

ถึงใน ธีรดา ตันธรรศกุล , 2542) ได้กล่าวไว้ว่า 

ผู้บริโภคมีบทบาทส าคัญในการก ากับการไหลเวียน

ของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจดังนั้นการ 

ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นรากฐานที่

ส าคัญทางเศรษฐศาสตร์และเพื่อนท าความเข้าใจ

เ ก่ียวกับการบริโภคว่าท าการตัดสินใจหรือเลือก

บริโภคสินค้าหรือบริการอย่างไรปัจจัยใดบ้างที่มีผล
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ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคและผลกระทบต่อการตัดสินใจ

การบริโภคเมื่อรายการสินค้าหรือเงินรายได้มีการ

เปลี่ ยนแปลงไปจากเ ดิมการศึกษาพฤติกรรม

ผู้บริโภคเป็นการตัดสินใจ ของผู้บริโภคในการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพื่อบริโภค

สินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซ้ืออะไร 

ท าไมจึงซ้ือ ซ้ืออย่างไร ซ้ือเมื่อไร 

     พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการแสดงออก

ของกระบวนการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคตามจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการ

บริโภคและการซ้ือของผู้บริโภค ว่าเกิดจากสาเหตุใด 

ได้แก่ สาเหตุด้านเหตุผล สาเหตุด้านจิตใจและ

อารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อตอบสนองความ

ต้องการเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ประเภทสินค้า

ที่ เลือกซ้ือ สถานที่วางจ าหน่าย การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย การ จัดเรียงสินค้าตลอดจน

วัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

    ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้พฤติกรรมการ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าออนไลน์ เช่น วิธีการสั่งซ้ือ

สินค้า ประเภทสินค้า เหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถี่

ในการซ้ือสินค้า จ านวนสินค้าที่สั่งซ้ือราคาสินค้า 

วิธีการช าระค่าสินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

สินค้า ความเสี่ยงที่เกิดจากการซ้ือสินค้า 

3.2  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

(4P) 

      Philip Kotler (2003, 16) ได้กล่าวว่า 

ส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม

ได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการ

เป็น ตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจส่วนประสมการตลาด

เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และสามารถที่จะ

เ ปลี่ ย นแปลงหรื อปรับปรุ ง ให้ เ หมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมเพื่อท าให้กิจการอยู่รอดหรืออาจ

เรียกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ

ทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ (กุลวดี 

คูหะโรจนานนท์, 2545, 16) 

      ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วน

ส าคัญในการตลาดมากเพราะการที่จะเลือกใช้กล

ยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาดเป้าหมายให้ถูกต้อง

นั้น จะต้องสร้างสรรค์ ส่วนประสมทางการตลาด

ขึ้นมาในอัตราที่พอเหมาะกัน อดุลย์ จาตุรงคกุล 

(2543, 26) กล่าวถึงตัวแปรหรือองค์ประกอบของ

ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) วา่เป็นตัวกระตุ้นหรอื

สิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

   1.  ผลิตภัณฑ์ (Product)  ลักษณะบาง

ประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความ

สลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการ

ตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วใน

ฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่าย

กวา ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่

ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกว้างขวางใน

การพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลิตภัณฑ์

ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพล

ต่อกระบวนการซ้ือของผู้บริโภคหีบห่อที่สะดุดตา

อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมิน

เพื่อการตัดสินใจซ้ือป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริโภค

เห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญก็จะท าให้

ผู้บริโภคประเมนิสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูงหรอื
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สินค้าที่ปรับเข้ากบความต้องการบางอย่างของผู้ซ้ือ

มีอิทธิพลต่อการซ้ือด้วย 

 2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมิน

ทางเลือกและท าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบ

ผลิตภัณฑ์ราคาต่ านักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย 

ลดต้นทุนการซ้ือหรือท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วย

ลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง

ผู้บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่าง

หนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เก่ียวข้องส าหรับสินค้า

ฟุ่ม เฟือย ราคาสูงไม่ท า ให้การ ซ้ือลดน้อยลง 

นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของ

ผู้บริโภคซ่ึงก็ติดตามด้วยการซ้ือ 

 3.  ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย 

(Placement-Channel of Distribution)กลยุทธ์ของ

นักการตลาดในการท า ให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้ อม

จ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์

แน่นอนว่าสินค้าที่มีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะ

ซ้ือก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของ

ช่องทางที่น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้

ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมใน

ร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินค้าท าให้สินค้ามี

ชื่อเสียงมากกว่าน าไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์

มาร์เก็ต 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-

Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด

สามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ข่าวสารที่นักตลาดส่งไป

อาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้วาเขามีปัญหา สินค้าของ

นักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถ

ส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสาร

หลักการซ้ือเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซ้ือของ

ลูกค้าถูกต้อง 

3.3  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตลาด

สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

      การตลาดสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบ

ของการสร้างเครื่ องมือทางการตลาดบนโลก

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใช้สื่อออนไลน์ในการกระจาย

และสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการ

ติดต่อสื่อสาร และสร้างตราสินค้าให้บรรลุตามความ

ต้องการ โดยพื้นฐานการสร้างการตลาดสังคม

ออนไลน์นั้นเป็น การสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้ง

เ นื้ อหา  รู ปภาพ  ภาพ เ คลื่ อนไหว  เ สี ย งเพื่อ

วัตถุประสงค์หลักของ การตลาดเพื่อกระจายเนื้อหา

ไปยังผู้บริโภค ซ่ึงการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ถือได้

ว่าเป็นความนิยม แนวใหม่ในทางธุรกิจที่จะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่าย นอกจากนี้การตลาดผ่าน

สังคมออนไลน์สามารถพัฒนาช่องทางที่หลากหลาย

ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลาย

รูปแบบและกิจกรรม เช่น อีเมล์หรือการโฆษณา

ออนไลน์บนเว็บไซต์ เป็นต้น สังคมออนไลน์เป็น

หนทางในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดของแบรนด์

ได้ด้วยการสร้างสรรค์ กระจายหรือน าสื่อไปถึง

ผู้บริ โภค เป็น เครื่องมือประเภทหนึ่ งที่ สร้ า ง

ภาพลักษณ์ตราสินค้าและนักการตลาดนิยม ชมชอบ

ในการใช้สร้างการตลาด  โกเดย์ (Godey, et al., 

2016) 

 3.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ศราณุพงศ์ สายประดิษฐ์ (2559 : บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา

ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 80 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความ

เชื่อมั่นในการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านระบบ
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อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า  ด้านระบบขนส่งอยู่ในระดับความ

เชื่อมั่นมากที่สุด (&  = 3.60, S.D. = 0.90) รองลงมา

คือ ด้านระบบการตรวจสอบข้อมูล  ด้านรักษาความ

ปลอดภัย และด้านระบบการช าระเงิน นอกจากนี้

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในด้านการซ้ือสินค้าผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า 

ไม่มีความแตกต่างกัน 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556 : บทคัดย่อ) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหว่าง 23- 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000บาท โดยส่วนใหญ่

เลือกซ้ือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ่านสังคม ออนไลน์ 

(อินสตาแกรม) มีความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านอินสตา

แกรมเดือนละ 1 ครั้ง และส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าครั้งละ 

500-1,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ส าคัญมาก ผลจาก

การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ

ปัจจัยด้านความไว้วางใจและ ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล(2555 : บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด

บริการและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรใน

การ ซ้ือสินค้าออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบน

เว็บไซต์ ENSOGO ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์

แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือ จ านวน 400 คน ผลวิจัยพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ปี เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001 30,000 

บาทต่อเดือนและมีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือ

เทียบเท่าปริญญาตรี ลูกค้าที่ เคยซ้ือสินค้าและ

บริการที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าสินค้าและบริการออนไลน์

แ บ บ ร่ ว ม ก ลุ่ ม กั น ซ้ื อ บ น เ ว็ บ  ENSOGO ด้ า น

ระยะเวลาการสั่งซ้ือครั้งล่าสุดแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและ

บริการที่มีอาชีพและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าสินค้าและบริการออนไลน์

แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบนเว็บ ENSOGO ด้านความถี่ใน

การสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการใน 1 เดือนที่ผ่านมา

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5   

 ธัญวรรณ เยาวสังข์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่

ส าคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้า โดยกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการ Facebook ในเขต

อ าเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท และพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Facebook ที่แตกต่างกัน 

 วันดี รัตนกายแก้ว (2554 : บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการ ซ้ือสินค้าใน

เ ค รื อข่ ายสั งคมออน ไลน์ เ ฟซบุ ค  โดยแจก

แบบสอบถามให้กับผู้ที่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค จานวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า สินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่ซ้ือผ่านช่องทางสังคมออนไลน์เฟซบุคมากที่สุด 

คือ เสื้อผ้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ด้าน

ช่องทางการจัดจาหน่าย 

  กรีฑาพล  ปันทวังกูร (2552 : บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-24 ปี มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี

รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และพบว่า

ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน จะมีทัศนติและพฤติกรรม

ในการ ตัดสิ น ใจ ซ้ือสิ นค้าผ่ านทาง เครือข่ าย

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

 ทวีวรรณ น้อยน้าคา (2548 : บทคัดย่อ) ได้

ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค

คนไทยในการซ้ือสินค้าและบริการ ผ่านทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาของสินค้าและ

บริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบของสินค้า

และบริการ ความปลอดภัยในการสั่งซ้ือสินค้าและ

การชาระเงิน การรับประกันสินค้า และความ

หลากหลายของสินค้า 

 3.5  กรอบแนวคิด 

   

 

 

 
 

 

 

 

4. วิธีวิจัย 

 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       -  ป ร ะ ช า ก ร  ( Population)  ไ ด้ แ ก่   

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติจ านวน

ทั้งสิ้น 8,020 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2561) 

       - กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เคยซ้ือสินค้าออนไลน์  

จ านวน 360 คน  

 4.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

      จากการใช้สูตรค านวณ กรณีที่ไม่ทราบ

จ านวนประชากร สามารถค านวณได้ดังนี้  

 จากสูตร  n = 
P(1−P)(Z)2

e2  

 ก าหนดค่าความเชื่ อมั่นที่ 95% ค่าความ

ผิดพลาดไม่เกิน 5%  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555:45) 

ค านวณได้จากสูตร 

แทนค่าในสูตร   n =  
0.35(1−0.35)(1.96)2

0.052  
   

  =  
(0.35) (0.65) (3.8416)

0.0025
 

   

  =  349.56 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 360 คน 

 4.3  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้วิธีการ

เลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ เคยซ้ือ

สินค้าออนไลน์   

 4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

ซ่ึงมีลักษณะและรายละเอียด ดังนี้  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก)  

 ส่วนที่  2  พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย 

วิธีการสั่งซ้ือ ประเภทสินค้า เหตุผลในการเลือกซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือสินค้าจ านวน สินค้าที่สั่งซ้ือ ราคา

 
ปัจจัยด้ำน

ประชำกรศำสตร์ 

- เพศ 
- อายุ 

- คณะ 
- ชั้นปี 
- รายได้ 

ปัจจัยในกำรเลือกซ้ือสินค้ำออนไลน์ 
   - ด้านผลิตภัณฑ์  
   - ด้านราคา 
   - ด้านสถานท่ี  
   - ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 
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สินค้า วิธีการช าระค่าสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การสั่งซ้ือสินค้า 

 ส่วนที่   3 ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสิ นค้ า

ออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาด 

 4.5   การเก็บรวมรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง

และแจกแบบสอบถามออนไลน์  จ านวน 360 ชุด 

 4.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยแบ่งได้ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและส่วนที่ 

2 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา 

(Descriptive   Statistic)   โดยการหาค่ าควา มถี่   

(Frequency)  และร้อยละ  (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา  

(Descriptive  Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ตาม

ค่าคะแนนที่ก าหนด (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  แล้ว

หาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม  โดยใช้เกณฑ์ใน

การแปลความหมาย ของค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50  มีความคิดเห็นในระดับ

น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบ

ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามปัจจัย

ลักษณะประชากร โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่าง

ระหว่ างค่ าเฉลี่ ย  2 กลุ่ มที่ เป็ น อิสระ ต่ อ กั น 

( Independent  Test) การทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 

ด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of  

Variance  :  ANOVA)  และการวิ เคร าะห์ ค ว าม

แปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of  

Variance  : MANOVA) 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 5.1 ผลการวิจัย  

     5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี คณะ 

รายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก) ดังตารางที่ 1  

ตำรำงที่ 1 : จ านวนและร้อยละของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ข้อมูลประชำกรศำสตร์ จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

    หญิง 

 

98 

262 

 

27.2 

72.8 

อายุ 

   18-19 ปี 

   20-21 ปี 

   22 ปีข้ึนไป 

 

61 

242 

57 

 

16.9 

67.2 

15.8 

ชั้นปี 

   ชั้นปีท่ี 1 

   ชั้นปีท่ี 2 

   ชั้นปีท่ี 3  

   ชั้นปีท่ี 4 

 

70 

74 

191 

25 

 

19.4 

20.6 

53.1 

6.9 

คณะ 

   คณะครุศาสตร์ 

   คณะวิทยาการจัดการ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

104 

117 

53 

 

28.9 

32.5 

14.7 
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ข้อมูลประชำกรศำสตร์ จ ำนวน ร้อยละ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

50 

36 

13.9 

10.0 

รายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก) 

   ต่ ากว่า 3,000 บาท 

   3,000 - 4,000 บาท 

   5,000 - 6,000 บาท 

   7,000 บาทข้ึนไป 

 

73 

139 

105 

43 

 

20.3 

38.6 

29.2 

11.9 

รวม 360 100.0 
  

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีช่วงอายุ 

20-21 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2  

ศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.1 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 117 คน  

คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมีรายได้ต่อเดือน (ไม่รวม

ค่าหอพัก) 3,000-4,000 บาท จ านวน 139 คน คิด

เป็นร้อยละ 38.6 

  

 5.1.2 การผลวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าออนไลน์ แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตาม วิธีการสั่งซ้ือ 

สินค้าประเภท เหตุผลที่เลือกซ้ือ ความถี่ในการ

สั่งซ้ือ จ านวนสินค้าที่สั่งซ้ือ จ านวนราคาที่สั่งซ้ือ 

วิธีการช าระเงิน บุคคลที่มีอิทธิพล ดังตารางที่ 2 

 

ตำรำงที่ 2 : จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการสั่งซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย 

พฤติกรรมกำรส่ังซ้ือสินค้ำออนไลน ์ จ ำนวน ร้อยละ 

วิธีการสั่งซื้อ 

Facebook 

Line 

Instargram 

Twitter 

Lazada 

 

292 

153 

151 

25 

107 

 

34.6 

18.2 

17.9 

3.0 

12.7 

พฤติกรรมกำรส่ังซ้ือสินค้ำออนไลน ์ จ ำนวน ร้อยละ 

Shopee 

Kaidee 

อื่นๆ 

88 

15 

11 

10.5 

1.8 

1.3 

ประเภทสินค้า 

เครื่องแต่งกาย  

เครื่องประดับ 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย  

เครื่องส าอาง  

โทรศัพท์/อุปกรณ์โทรศัพท์มือ ถือ

คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อาหารเสริม  

อื่น ๆ 

 

289 

95 

25 

133 

29 

25 

100 

19 

 

40.4 

13.2 

3.5 

18.6 

4.1 

3.5 

14.0 

2.7 

เหตุผลการสั่งซือ 

สะดวกต่อการส่งซื้อ 

ประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อซื้อ

สินค้า 

สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

มีความเป็นส่วนตัวในการเลือกซื้อ

สินค้า 

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 

ร า ค า ถู ก ก ว่ า ท้ อ ง ต ล า ด /

ห้างสรรพสินค้า 

สินค้ามีการรับประกัน 

มีรายละเอียดศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อ 

อื่นๆ 

 

149 

37 

36 

16 

46 

51 

6 

15 

4 

 

41.4 

10.3 

10 

4.4 

12.8 

14.2 

1.7 

4.2 

1.1 

จ านวนความถ่ีสั่งซื้อต่อครั้ง 

1- 2 ครั้ง/เดือน 

3 - 4 ครั้ง/เดือน 

5  - 6 ครั้ง/เดือน 

มากกว่า 7 ครั้ง/เดือน 

 

274 

67 

12 

7 

 

76.1 

18.6 

3.3 

1.9 

จ านวนสินค้าท่ีสั่งซื้อ 

1 ชิ้น/ครั้ง 

2 ชิ้น/ครั้ง 

3 ชิ้น/ครั้ง 

มากกว่า 3 ชิ้น/ครั้ง 

 

178 

132 

25 

25 

 

49.4 

36.7 

6.9 

6.9 

จ านวนราคาสินค้าท่ีสั่งซื้อ 

ต่ ากว่า 300 บาท/ครั้ง 

300 - 600 บาท/ครั้ง 

601 - 900 บาท 

901 - 1,200 บาท 

 

81 

160 

51 

25 

 

22.5 

44.4 

14.2 

6.9 
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พฤติกรรมกำรส่ังซ้ือสินค้ำออนไลน ์ จ ำนวน ร้อยละ 

1,200 บาทข้ึนไป 43 11.9 

 

ตำรำงที่ 2 : จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการสั่งซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย (ต่อ) 
 

พฤติกรรมกำรส่ังซ้ือสินค้ำออนไลน ์ จ ำนวน ร้อยละ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนผ่าน Internet Banking 

ช าระเงินสด 

โอนผ่าน ATM 

ช าระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 

โอนผ่านพร้อมเพย์ 

อื่นๆ 

 

98 

30 

191 

9 

28 

4 

 

27.2 

8.3 

53.1 

2.5 

7.8 

1.1 

บุคคลท่ีมีอิทธิพล 

เพื่อน/แฟน 

ศิลปิน/ดารา 

ครอบครัว 

ผู้รีวิวสินค้า 

อื่นๆ 

 

146 

18 

24 

117 

55 

 

40.6 

5 

6.7 

32.5 

15.3 

รวม 360 100.0 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมใน

การ เ ลื อก ซ้ือสิ นค้ าออน ไลน์  ของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า ส่วนใหญ่สั่งซ้ือผ่าน

แอพพลิเคชั่น Facebook จ านวน 292 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.6 ซ้ือสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย

(เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า ฯลฯ) จ านวน 289  คิดเปน็

ร้อยละ 40.4  เหตุผลของการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ 

คือ สะดวกต่อการส่งซ้ือ จ านวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.4 ความถี่ในการสั่งซ้ือสินค้า 1- 2 ครั้ง/

เดือน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ราคา

สินค้า 300 - 600 บาท/ครั้ง จ านวน 160 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.4 วิธีช าระค่าสินค้าโอนผ่าน  

ATM จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 และ

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้า คือ เพื่อน/แฟน 

จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

 

    5.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยรวมดังตารางที่ 3 
 

ตำรำงที่ 3 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ปัจจั ยที่ มี ผลต่อกำร ซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.95 0.72 มาก 

ด้านราคา 3.99 0.72 มาก 

ด้านสถานท่ี 4.16 0.71 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.87 0.78 มาก 

    รวม 3.99 0.73 มำก 
  

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการ

เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( & = 3.99, 

S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

สถานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (&  = 4.16,   S.D. = 

0.71)รองลงมาด้านราคา (& = 3.99, S.D. = 0.72) 

ด้านผลิตภัณฑ์ (& = 3.95, S.D. = 0.72) และด้าน

ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( &  = 3.87, 

S.D. = 0.78)  

 

 5.1.4  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย รายด้านดังตารางที่ 4-7 
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ตำรำงที่ 4 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรซ้ือ สินค้ ำ

ออนไลน์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

1.  สิ นค้ า ทีคุณภ าพ ตร ง ต าม ท่ี

ต้องการ 

3.97 0.65 มาก 

2. สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย 4.29 0.66 มาก 

3.  รู ปลั กษณ์ และบรร จุภัณ ฑ์

คงทน/สวยงาม 

3.90 0.67 มาก 

4. มีการรับประกันสินค้า 3.57 0.90 มาก 

5. สินค้ามีพร้อมจัดส่ง 4.08 0.67 มาก 

6. มีรายละเอียดสินค้าชัดเจน 3.91 0.76 มาก 

รวม 3.95 0.72 มำก 
  

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ด้าน

ผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ

มาก   (& = 3.95, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามี

ให้เลือกหลากหลาย ( &  = 4.29, S.D. = 0.66) 

รองลงมาคือสินค้ามีพร้อมจัดส่ง ( & = 4.08 , S.D. 

= 0.67) สินค้าที่คุณภาพตรงตามที่ต้องการ (& = 

3.97, S.D.= 0.65 ) มีรายละเอียดสินค้าชัดเจน (&

= 3.95 , S.D. = 0.76) รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

คงทน/สวยงาม ( & = 3.90 , S.D. = 0.67) และมี

การรับประกันสินคา้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ (& = 3.57, 

S.D. = 0.90 ) ตามล าดับ 
  

ตำรำงที่ 5 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านราคา 

ปัจจั ยที่ มี ผลต่ อกำร ซ้ือ สินค้ำ

ออนไลน์ ด้ำนรำคำ 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

7. สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้า

ได้ 

4.17 0.75 มาก 

ปัจจั ยที่ มี ผลต่ อกำร ซ้ือ สินค้ำ

ออนไลน์ ด้ำนรำคำ 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

8. ราคากับปริมาณของสินค้า มี

ความเหมาะสม 

3.91 0.68 มาก 

9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 3.96 0.66 มาก 

10.  มี ร ะบบช าร ะ เ งิ น ท่ี มี ค ว า ม

ปลอดภัย 

3.92 0.79 มาก 

11. มีการแสดงราคาสินค้าท่ีชัดเจน 4.01 0.72 มาก 

รวม 3.99 0.72 มำก 
  

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ด้าน

ราคา พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก (& = 3.99, 

S.D. = 0.72 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถเปรียบเทียบราคา

สินค้าได้ (& = 4.17, S.D. = 0.75) รองลงมาคือมี

การแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ( & = 4.01, S.D. = 

0.72.) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ( & = 

3.96,S.D.  = 0.66)  มีระบบช าระเ งินที่มีความ

ปลอดภัย ( & =  3.92, S.D. = 0.79 ) ราคากับ

ปริมาณของสินค้ามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด (& = 3.91, S.D. = 0.68 ) ตามล าดับ 
 

ตำรำงที่ 6 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านสถานที่ 
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก ำ ร ซ้ื อ สินค้ ำ

ออนไลน์ ด้ำนสถำนที่ 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

12. มีความสะดวกต่อการสั่งซื้อ 4.43 0.61 มาก 

13. ตรวจสอบความมีจริงสถานะ

ร้านค้าได้ 

3.86 0.77 มาก 

14. ความนิยมของร้านค้าออนไลน์ 4.09 0.70 มาก 

15. มีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง 4.10 0.77 มาก 

16.  มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ท่ี

หลากหลาย 

4.30 0.71 มาก 

รวม 4.16 0.71 มำก 
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 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ด้าน

สถานที่พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก (& = 4.16, 

S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความสะดวกต่อการสั่งซ้ือ (

& = 4.43 , S.D. = 0.61) รองลงมาคือ มีช่องทาง

การช าระเงินที่หลากหลาย ( & = 4.30, S.D. = 

0.71) มีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง(& = 4.10, S.D. 

= 0.77) ความนิยมของร้านค้าออนไลน์ (& = 4.09, 

S.D.= 0.70) และตรวจสอบความมีจริงสถานะ

ร้านค้าได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( & = 3.86, S.D. = 

0.77 ตามล าดับ  

 

ตำรำงที่ 7 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านส่งเสริม

การตลาด 

ปัจจั ยที่ มี ผลต่ อกำร ซ้ือ สิน ค้ ำ

ออนไลน์ ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด 
&  

S.D. ระดับ 

ปัจจัย 

17.  มีส่ วนลด ให้ ลู กค้ าก รณี ซื้ อ

จ านวนมาก/มีโปรโมชั่นสะสม แจก 

แถม 

3.89 0.84 มาก 

18. ไม่พอใจยินดีคืนเงิน/รับประกัน

ความเสียหายของสินค้า 

3.46 0.95 มาก 

19. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอ ยู่

เสมอ 

3.81 0.70 มาก 

20. มีการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต 4.14 0.67 มาก 

21. มีช่องทางติดต่อกับลู กค้ า ท่ี

หลากหลาย 

4.06 0.74 มาก 

รวม 3.87 0.78 มำก 
  

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ด้าน

ส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (& = 3.87, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการ

โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ( & = 4.14, S.D. = 0.67) 

รองลงมาคือมีช่องทางติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลาย 

(& = 4.06 , S.D. = 0.74) มีส่วนลดให้ลูกค้ากรณี

ซ้ือจ านวนมาก/มีโปรโมชั่นสะสม แจก แถม ( & = 

3.89 ,S.D. = 0.84) มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าอยู่

เสมอ (& = 3.81, S.D. = 0.70 ) และไม่พอใจยินดี

คืนเงิน/รับประกันความเสียหายของสินค้ามีคา่เฉลีย่

น้อยที่สุด (& =  3.46, S.D. = 0.95) ตามล าดับ 

 

5.1.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพศ อายุ ชั้นปี คณะ 

รายได้ต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก) ดังตารางที่ 8 
 

ตำรำงที่ 8: แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ

ก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ นค้ า อ อ น ไล น์ ขอ ง นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ 

เพศ อำยุ ชั้นป ี คณะ รำยได้ 

P–

Value 

P–

Value 

P–

Value 

P–

Value 

P–

Value 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.655 0.401 0.018* 0.110 0.943 

ด้านราคา 0.251 0.175 0.008* 0.010* 0.321 

ด้านสถานท่ี 0.700 0.017* 0.017* 0.991 0.370 

ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาด 

0.012* 0.323 0.026* 0.003* 0.693 

 

 

 

*P-value < 0.05 
 

 จากตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบ

ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย พบว่า  นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยใน

การเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน จึงไม่

สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 
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      นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยในการ

เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน จึงไม่

สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 

      นักศึกษาที่ชั้นปีการศึกษาแตกต่าง กันมี

ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่  0.05 จึงสนับสนุน

สมมติฐานที่ 3 

      นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัย

ในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส า คัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 

      นักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยใน

การเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน จึงไม่

สนับสนุนสมมติฐานที่ 5 

 

 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

      5.2.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 -21 ปี ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 

อยู่คณะวิทยาการจัดการ มีรายได้ต่อเดือน (ไม่รวม

ค่าหอพัก) ช่วง 3,000 – 4,000 บาท ปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์โดยรวมและรายด้าน

ระดับปัจจัยอยู่ ในระดับมาก อาจเป็น เพราะ

พฤติกรรมการ เลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคได้

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากธุรกิจออนไลน์ท าให้

ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจที่หลากหลาย

ช่องทางมากขึ้นและสามารถตอบสนองความ

ต้องการได้ทันที ทั้งในด้านการประหยัดเวลา อีกทั้ง

ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ที่บ้าน หรือ

สามารถท าได้ทุกที่เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเป็นตัว

เชื่อมต่อ 

       5.2.2  พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือก

ซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินค้า

ออนไลน์ผ่าน Facebook ซ้ือสินค้าประเภท เครื่อง

แต่งกาย (เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,ฯลฯ) สอดคล้อง

กับวันดี รัตนกายแก้ว (2554) พบว่า สินค้าที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผ่านช่องทางสังคมออนไลน์

เฟซบุคมากที่สุด คือ เสื้อผ้า ส าหรับเหตุผลที่เลือกซ้ือ 

คือ สะดวกต่อการสั่งซ้ือ สั่งซ้ือ 1-2 ครั้ง/เดือน ครั้ง

ละ 1 ชิ้น ในราคา 300 – 600 บาท/ครั้ง จ่ายช าระ

ค่าสินค้าโอนผ่าน ATM และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การสั่งซ้ือ คือ เพื่อน/แฟน สอดคล้องกับ กรีฑาพล 

ปันทวังกูร (2552) ได้การศึกษาเรื่องทัศนคติและ

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพหานคร ผลการศึกษา 

 พบว่า พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

      5.2.3 ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน  จากผลการวิจัยพบว่า   

    - ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าโดยรวมมีระดับ

มาก โดยเฉพาะสินค้ามีความหลากหลาย รองลงมา 

คือ สินค้ามีพร้อมจัดส่ง สอดคล้องกับ วิภาวรรณ 

มโนปราโมทย์ (2556) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ (อินสตา

แกรม) ของประชากรใน 

   - ด้านราคา พบว่าโดยรวมมีระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถเปรียบเทียบ

ราคาสินค้าได้ รองลงมา คือ มีการแสดงราคาสินค้า

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทวีวรรณ น้อยน้าคา (2548) 

ได้การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

คนไทยในการซ้ือสินค้าและบริการ ผ่านทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาของสินค้าและ

บริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบของสินค้า

และบริการ ความปลอดภัยในการสั่งซ้ือสินค้าและ
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การชาระเงิน การรับประกันสินค้า และความ

หลากหลายของสินค้า 

   - ด้านสถานที่ พบว่าโดยรวมมีระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความสะดวกต่อ

การซ้ือสินค้า รองลงมา คือ มีช่องทางการช าระเงิน

ที่หลากหลาย สอดคล้องกับวันดี รัตนกายแก้ว 

(2554) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ด้านช่องทาง

การจัดจาหน่าย 

   -  ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าโดยรวมมีระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการโฆษณาบน

อินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ มีช่องทางติดต่อกับลูกค้าที่

หลากหลาย สอดคล้องกับ สุทามาศ จันทรถาวร 

(2556) ได้การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่าปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือปัจจัยด้านลักษณะ

ทางการส่งเสริมการตลาด 

5.2.3  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล

กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า นักศึกษาที่

ชั้นปี และคณะ แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก

ซ้ือสินค้าออนไลน์  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  สอดสอดคล้องกับ ธัญวรรณ 

เยาวสังข์ (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่

แตกต่างกัน และ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล(2555 : 

บทคัดย่อ) ลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้าและบริการที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าสินค้า

และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบนเว็บ 

ENSOGO ด้านระยะเวลาการสั่งซ้ือครั้งล่าสุดแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนเพศ อายุ

และรายได้ แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินค้าออนไลน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

ศราณุพงศ์ สายประดิษฐ์ (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า 

พฤติกรรมในด้านการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ ศราณุพงศ์ สายประดิษฐ์ (2559 : 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี พบว่า พฤติกรรมในด้านการซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า ไม่มี

ความแตกต่างกัน 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

6.1 พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของนักศึกษา ส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์

ผ่าน Facebook ซ้ือสินค้าประเภท เครื่องแต่งกาย 

(เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,ฯลฯ) ส าหรับเหตุผลที่เลือก

ซ้ือ คือ สะดวกต่อการสั่งซ้ือ สั่งซ้ือ 1-2 ครั้ง/เดือน ครั้ง

ละ 1 ชิ้น ในราคา 300 – 600 บาท/ครั้ง จ่ายช าระค่า

สินค้าโอนผ่าน ATM และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

สั่งซ้ือ คือ เพื่อน/แฟน 

6.2  ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ 

       ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรมี

การพิจารณาถึงสินค้าที่น ามาขายควรมีสินค้าให้เลือก

หลากหลายและสินค้ามีพร้อมจัดส่ง และมีคุณภาพ

ตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ให้กับธุรกิจของตน 

      ด้านราคา ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการต้ัง

ราคาที่เหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบราคาได้ มี

การแสดงราคาที่ชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
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     ด้านสถานที่ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรเพิ่ม

ช่องทางการสั่งซ้ือ และช่องทางการช าระเงินให้มีความ

หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค 

    ด้านส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบธุรกิจ 

ควรมีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและช่องทางติดต่อ

กับลูกค้าที่หลากหลาย และควรมีส่วนลดให้ลูกค้ากรณี

ที่ซ้ือจ านวนมาก เช่น มีโปรโมชั่นสะสม ลดแลก แจก

แถม เป็นต้น 

6.3  นักศึกษาที่ชั้นปี และคณะ แตกต่างกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่วนเพศ 

อายุและรายได้ แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก

ซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  ควร

มี การ ศึกษาจากกลุ่ ม ตั วอย่า ง อ่ืนๆด้วย เช่น 

คณาจารย์ เป็นต้น  และควรศึกษาในเรื่องของ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเก่ียวกับ

การ ซ้ือขายสิ นค้ าผ่ านสื่ อออน ไลน์  เ พื่ อ ให้

ผู้ประกอบการน ามาพัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 500 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ และสถิติการทดสอบไคสแควร์ ผลจากการวิจัย พบว่า 1) 

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าทุกวัน มีระยะเวลาใช้เฉลี่ยต่อวัน

มากกว่า 3 ชั่วโมง 2) โปรแกรมสนทนาออนไลน์ทีน่ิยมใช้มากที่สุด คือ Line 3) ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้ และช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน

เวลาเฉลี่ยในการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ 

 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 

 

Abstract  

 This research aim to study usage behavior chat online program and study the 

relationship between demography and the usage behavior chat online program of Residents 

in Amphoe Muang, Udon Thani Province. The sample were 500 persons who live in Amphoe 

Muang, Udon Thani Province.  The instrument in this research was accidental sampling, 

correct data by questionnaires.  Statistics; percentage, frequency and chi- square test.  The 

results were 1) Behavior of chat online program usage is almost everyday and more 3 hours 

in average 2.) The most popular chat online program is Line. 3) The result of chi-square test 
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were gender and age have relationships with the usage behavior chat online program 

statistically significant at the 0.05 and 0.01 level. 

 

Keywords: Behavior, Chat Online Program 

 

1. บทน ำ   

ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส าคัญ

ของมนุษย์ส าหรับการสื่อสารในยุคสังคมดิจิตอล 

พิจารณาได้จากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 16.6 ล้านคนในปี 

2555 เป็น 29.8 ล้านคนในปี 2559 (ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2560) จึงท าให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่ที่มี

พัฒนาการอย่างรวดเร็วและขยายตัวในวงกว้าง โดย

จุดเด่นของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคือ 

เ ป็ น สื่ อ ที่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ก า ร มี ป ฏิ สั มพั น ธ์  

( Interactivity) ระหว่างผู้ส่งข้อมูล (Sender) และ

ผู้รับข้อมูล (Receiver) ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งข้อมูล

ข่าวสารสามารถส่งผ่านถึงกันทั่วโลกได้อย่างทั่วถึง

ภายใต้สั งคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์  (กฤษฎา ณ 

หนองคาย, ณิชา พันธุ์ควณิชย์ และ สามารถ ปิ

ติพัฒน์, 2558)  

โ ป ร แ ก ร ม ส น ท น า อ อ น ไ ล น์  เ ป็ น

แอปพลิเคชั่นส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์สื่อสาร

รูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ

แท็บเล็ต ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความ

จากอุปกรณ์สื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 

2556ในปัจจุบันโปรแกรมสนทนาออนไลน์ถูกน ามา

ประยุกต์ใช้ ในการท าธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทาง

การตลาดในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

สื่อสารกับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร

อย่างใกล้ชิด ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์เป็นที่นิยมส าหรับการตลาดยุคใหม่ 

คือ สามารถลดต้นทุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้า ง

(อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553)  

จากความส าคัญที่กล่าวมา ผู้วิ จัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็น

ประโยชน์ต่อนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์  

ร วมทั้ งอ งค์ กร ธุ ร กิ จ เอกชน  สามารถน า ไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

เ พื่ อ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ขอ ง อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

 2. เ พื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

  

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 ทฤษฎีเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเป็นตัวก ำหนด 

เป็นทฤษฎีท่ีมองว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญของ
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สังคม ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม

โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี 

ดังท่ี McQuail (1994) ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง

เทคโนโลยีการส่ือสารและสังคมไว้ว่า เทคโนโลยีการ

ส่ือสารเป็นพื้นฐานของทุกสังคม โดยเทคโนโลยีแต่ละ

ชนิดจะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างสังคมแต่ละ

อย่าง นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตและการใช้เทคโนโลยี

การส่ือสารจะเป็นตัวน าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

สังคม รวมท้ังการปฏิวัติเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

การส่ือสารในแต่ละครั้ง จะท าให้เกิดการปฏิ วัติ

เปล่ียนแปลงสังคมตามมา 

 แนวคิดเ ก่ียวกับลักษณะทำงประชำกร 

ศำสตร์ เป็นแนวคิดทีอ่ยู่บนฐานความเชื่อที่ว่าคนที่มี

คุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

ที่แตกต่างกันไปด้วย ดังเช่นในทัศนะของ ปรมะ 

สตะเวทิน (2546) ที่เสนอว่า การศึกษาพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารจักต้องจ าแนกคุณลักษณะของ

ผู้รับสารออกเป็นกลุ่มตามลักษณะทางประชากร 

ได้แก่ เพศ (Sex) เนื่องจากผู้หญิงกับผู้ชายมีความ

แตกต่างกันในเรื่องของมุมมองทางความคิดและ

รูปแบบการด าเนินชีวิต อันเนื่องมาจากบทบาทและ

หน้าที่ทางสังคมที่มีความแตกต่างกัน 

 อายุ (age) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมี

ความเหมือนหรือแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ

พฤติกรรมต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เนื่องจาก

ประสบ การณ์ชีวิตของคนแต่ละช่วงอายุมีความ

แตกต่างกัน 

 การศึกษา (Education) เป็นวิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ผู้คนในสงัคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของมนุษย์เฉกเช่นคุณลักษณะทางประชากรอ่ืนๆ ที่

ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น โดยคนที่ได้รับการศึกษา

ในระดับที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้มีรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปด้วย 

 โ ดยผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้

ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. วิธีวิจัย 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้วิจัย

ได้ก าหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี จ านวน 183,853 ราย (กรมการปกครอง

, 2560) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ

ค านวณของ Yamane (1967) ผลจากการค านวณ

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน 400 ราย 

เพื่อให้การประมาณค่าทางสถิติมีความน่าเชื่อถือ

มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใน

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร ์

- เพศ 

- ระดับการศึกษา 

- ช่วงอายุ 

 

พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรมสนทนำ

ออนไลน์ของประชำชนในเขต 

อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

- ความถี่ในการใช ้

- เวลาเฉลี่ยในการใช ้

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 



 

 

 
 

97 

การศึกษา จ านวน 500 ราย วิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ (Accidental random sampling) 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

  เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี โดย

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 สอบถาม

เ ก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสนทนา

ออนไลน์ ได้แก่ ความถี่การใช้ ระยะเวลาเฉลี่ย

การใช้ ช่วงเวลาที่ใช้  และโปรแกรมสนทนา

ออนไลน์ที่นิยมใช้เป็นประจ า โดยข้อค าถามมี

ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิ จัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 

ซ่ึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต จ า ก ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามเพื่อท าการเก็บข้อมูล โดยให้

ค า อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ

กระบวนการวิจัยให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ

ทราบ ผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาในการตอบ

ค าถามประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นจึงท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป 

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างและพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนา

ออนไลน์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และ

ความถี่  แล้วจึงท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ร ะหว่ า งลั กษณะทางประชากรศาสตร์ กับ

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์โดยใช้

การทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 5.1 ผลการวิจัย  

  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 ราย (ร้อย

ละ 58.4) มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ป ีจ านวน 238 

ราย (ร้อยละ 47.6) เป็นนักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน 149 ราย (ร้อยละ 29.8) มีการศึกษาใน

ระดับอนุปริญญาขึ้นไป จ านวน 259 ราย (ร้อยละ 

51.8) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 

บาท จ านวน 240 ราย (ร้อยละ 48.0) พฤติกรรม

การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลนข์องกลุ่มตัวอยา่ง 

พบว่า โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าทุกวัน จ านวน 

339 ราย (ร้อยละ 67.8) มีระยะเวลาในการใช้

เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 138 ราย 

(ร้อยละ 27.6) มีช่วงเวลาที่ใช้คือ ทั้งวัน/เกือบทั้ง

วัน จ านวน 186 ราย (ร้อยละ 37.2) โดยมี

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 

Line จ านวน 359 ราย (ร้อยละ 71.8) แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 1 – 2

 

ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

เพศ   
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ชาย 

หญิง 

208 

292 

41.6 

58.4 

อำยุ 

ไม่เกิน 20 ปี 

21 – 30 ป ี

31 – 40 ป ี

41 – 50 ป ี

มากกว่า 50 ปี 

 

109 

238 

105 

32 

16 

 

21.8 

47.6 

21.0 

6.4 

3.2 

อำชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 

149 

79 

80 

82 

91 

19 

 

29.8 

15.8 

16.0 

16.4 

18.2 

3.8 

ระดับกำรศึกษำ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญาขึ้นไป 

 

22 

219 

259 

 

4.4 

43.8 

51.8 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 

10,000 – 20,000 บาท 

มากกว่า 20,000 บาท 

 

240 

202 

58 

 

48.0 

40.4 

11.6 

รวม 500 100.0 

 

ตำรำงที่ 2 พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรมสนทนำออนไลน์ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ควำมถ่ีกำรใช้ 

ไม่ได้ใช้ทุกสัปดาห์ 

1 – 2 วัน/สัปดาห์ 

3 – 4 วัน/สัปดาห์ 

5 – 6 วัน/สัปดาห์ 

ทุกวัน 

 

69 

36 

25 

31 

339 

 

13.8 

7.2 

5.0 

6.2 

67.8 
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พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรมสนทนำออนไลน์ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ต่อวัน 

น้อยกว่า 30 นาที 

½ - 1 ชั่วโมง 

1 – 2 ชั่วโมง 

2 – 3 ชั่วโมง 

มากกว่า 3 ชั่วโมง 

 

111 

119 

83 

49 

138 

 

22.2 

23.8 

16.6 

9.8 

27.6 

ช่วงเวลำที่ใช้ 

ทั้งวัน/เกือบทั้งวัน 

ช่วงเช้า 

ช่วงเที่ยง 

ช่วงบ่าย 

ช่วงเย็น 

ชว่งค่ า 

ไม่แน่นอน 

 

186 

31 

38 

24 

82 

116 

23 

 

37.2 

6.2 

7.6 

4.8 

16.4 

23.2 

4.6 

โปรแกรมสนทนำออนไลน์ที่ใช้ 

Line 

Facebook messenger 

โปรแกรมอ่ืนๆ 

 

359 

118 

23 

 

71.8 

23.6 

4.6 

รวม 500 100.0 

 

 โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 

– 5 

 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 

พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรมสนทนำออนไลน์ 

เพศ Chi-Square Test 

ชำย หญิง 
2F  P 

n % n % 

ควำมถ่ีกำรใช้ 10.822* .029 

ไม่ได้ใช้ทุกสัปดาห์ 31 14.9 38 13.0 

1-2 วัน/สัปดาห์ 14 6.7 22 7.5 

3-4 วัน/สัปดาห์ 18 8.7 7 2.4 
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พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรมสนทนำออนไลน์ 

เพศ Chi-Square Test 

ชำย หญิง 
2F  P 

n % n % 

5-6 วัน/สัปดาห์ 12 5.8 19 6.5 

ทุกวัน 133 63.9 206 70.6 

รวม 208 100 292 100 

เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ 5.168 .270 

น้อยกว่า 30 นาที 56 26.9 55 18.8 

½ -1 ชั่วโมง 47 22.6 72 24.7 

1-2 ชั่วโมง 33 15.9 50 17.1 

2-3 ชั่วโมง 21 10.1 28 9.6 

มากกว่า 3 ชั่วโมง 51 24.5 87 29.8 

รวม 208 100 292 100 

*p< .05 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์

ด้านความถี่ในการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีความถี่ ในการใช้

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศ

ชาย  

 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 

พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรม

สนทนำออนไลน์ 

ระดับกำรศกึษำ Chi-Square Test 

ประถมศกึษำ มัธยมศกึษำ อนุปรญิญำ 

ข้ึนไป 2F  P 

n % n % n % 

ควำมถ่ีกำรใช้ 9.639 .291 

ไม่ได้ใช้ทุกสัปดาห์ 4 18.2 33 15.1 32 12.4 

1-2 วัน/สัปดาห์ 4 18.2 19 8.7 13 5.0 

3-4 วัน/สัปดาห์ - - 11 5.0 14 5.4 

5-6 วัน/สัปดาห์ 1 4.5 15 6.8 15 5.8 

ทุกวัน 13 59.1 141 64.4 185 71.4 

รวม 22 100 219 100 259 100 

เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ 12.407 .134 
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พฤติกรรมกำรใช้โปรแกรม

สนทนำออนไลน์ 

ระดับกำรศกึษำ Chi-Square Test 

ประถมศกึษำ มัธยมศกึษำ อนุปรญิญำ 

ข้ึนไป 2F  P 

n % n % n % 

น้อยกว่า 30 นาที 3 13.6 46 21.0 62 23.9 

½ -1 ชั่วโมง 8 36.4 48 21.9 63 24.3 

1-2 ชั่วโมง 7 31.8 33 15.1 43 16.6 

2-3 ชั่วโมง - - 21 9.6 28 10.8 

มากกว่า 3 ชั่วโมง 4 18.2 71 32.4 63 24.4 

รวม 22 100 219 100 259 100 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับการศึกษาไมม่ี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ทั้งด้านความถี่ในการใช้ และ

เวลาเฉลี่ยในการใช้ 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 

 

พฤตกิรรมกำรใช้

โปรแกรมสนทนำ

ออนไลน ์

ช่วงอำย ุ Chi-Square 

Test 
ไม่เกนิ 20 ป ี 21 – 30 ป ี 31 – 40 ป ี 41 – 50 

ปี 

มำกกว่ำ 50 ป ี
2F  P 

n % n % n % n % n % 

ควำมถี่กำรใช้ 19.600 .239 
ไม่ได้ใช้ทุกสัปดาห์ 9 8.3 38 16.0 12 11.4 6 18.8 4 25.0 

1-2 วัน/สัปดาห์ 6 5.5 15 6.3 12 11.4 2 6.3 1 6.3 
3-4 วัน/สัปดาห์ 6 5.5 8 3.4 6 5.8 3 9.3 2 12.5 
5-6 วัน/สัปดาห์ 8 7.3 15 6.3 4 3.8 4 12.5 - - 

ทุกวัน 80 73.4 162 68.0 71 67.6 17 53.1 9 56.2 
รวม 109 100 238 100 105 100 32 100 16 100 

เวลำเฉล่ียกำรใช้ 41.739** .000 
น้อยกว่า 30 นาที 8 7.4 60 25.2 29 27.6 8 25.0 6 37.5 

½ -1 ชั่วโมง 20 18.3 60 25.2 23 21.9 10 31.3 6 37.5 

1-2 ชั่วโมง 20 18.3 40 16.8 14 13.3 7 21.9 2 12.5 
2-3 ชั่วโมง 12 11.0 20 8.4 13 12.4 4 12.5 - - 
มากกว่า 3 ชั่วโมง 49 45.0 58 24.4 26 24.8 3 9.3 2 12.5 

รวม 109 100 238 100 105 100 32 100 16 100 
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**p< .01 

 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  5  พ บ ว่ า  ช่ ว ง อ า ยุ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ด้านเวลาเฉลี่ยในการใช้ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มอายุไม่

เกิน 20 ปี มีเวลาเฉลี่ยในการใช้โปรแกรมสนทนา

ออนไลน์ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืน 

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร รม ก าร ใช้

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ของประชาชนในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้  

  1. โปรแกรมสนทนาออนไลน์ จัดเป็นสื่อ

รูปแบบใหม่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารใน

สังคมยุคใหม่ ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต

และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ดังผลจาก

การศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้

โปรแกรมสนทนาออนไลน์เป็นประจ าทุกวันและ

ใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมง โดยมี

ช่ ว ง เ วลา ใช้ ตลอดทั้ ง วั น  ซ่ึ ง เ กิดจากกา ร

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่าง

ร ว ด เ ร็ ว อั น เ ป็ น ผ ล สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้

ผู้คนในสังคมจักต้องติดตามความเคลื่อนไหวของ

เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ผ่านสื่อ

ดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สอดคล้อง

กับการศึกษาของ กฤษฎา ณ หนองคาย , ณิชา 

พันธุ์ควณิชย์ และ สามารถ ปิติพัฒน์ (2558) 

พบว่า ประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ เว็บไซต์สื่อสังคมเป็น

ประจ าทุกวัน (ร้อยละ 63.5) และมีระยะเวลาใช้

เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 34.5) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน (ร้อยละ 47.4) 

  2. ผลจากการวิจัย พบว่า โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Line ซ่ึง

เ ป็ น โปรแกรมสนทนาบนสมาร์ท โฟนที่ ไ ด้

พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร 

ความแตกต่างที่ท าให้ Line มีความโดดเด่น คือ 

“รูปแบบสติกเกอร์” รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ

ด้านต่างๆ ได้แก่ การสนทนาด้วยเสียง การสื่อสาร

แบบกลุ่ม การสร้างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม เป็น

ต้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนั้นจึงท าให้ Line 

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งกับผู้ใช้ทั่วไป 

และเจ้าของธุรกิจที่น ามาประยุกต์ใช้เป็นช่องทาง

ในการเข้าถึงผู้บริโภค (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 

2556) 

  3 .  ผลจากการ วิ จั ย  พบว่ า  เ พศมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ โดยเพศหญิงมีความถี่

ในการใช้สูงกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้หญิงโดยส่วน

ใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อพูดคุยกับ

คนในครอบครัว เพื่อน  คนรู้จัก รวมทั้งการแชร์

ข้อมูลต่างๆ แตกต่างจากผู้ชายที่ส่วนใหญ่ใช้ใน

การสืบค้นข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กฤษฎา ณ หนองคาย, ณิชา 

พันธุ์ควณิชย์ และ สามารถ ปิติพัฒน์ (2558) ที่

พบว่าเพศหญิงมีความถี่ในการใช้เว็บไซต์สื่อสังคม

สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  

  4. ผลจากการวิจัย พบว่า ช่วงอายุมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
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สนทนาออนไลน์ โดยกลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี เป็น

กลุ่มที่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้สูงกว่ากลุ่มอ่ืน 

เนื่องจากกลุ่มในช่วงอายุดังกล่าวเป็นกลุ่มที่

เ ติบโตมาในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล จึงท าให้มี

ความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน นอกจากนี้

กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 

นักศึกษา ซ่ึงมีเวลาว่างจากการเรียน จึงสามารถ

ใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนา

ออนไลน์ได้มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (2560) พบว่า Gen Z (กลุ่มที่มีอายุ

ไม่เกิน 17 ปี ซ่ึงเป็นเด็กที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 

เป็นต้นไป) มีระยะเวลาเฉลี่ยการใช้อินเตอร์เน็ต

ในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์สื่อสั งคม 3 

ชั่วโมง 42 นาทีต่อวัน ซ่ึงมากกว่ากลุ่ม Gen อ่ืนๆ  

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย มี

ข้อเสนอแนะในด้านพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออน ไลน์ ที่ มี ต่ อการด า เ นิ น ธุ ร กิ จ 

ดังต่อไปนี้ 

  1.1 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความถี่และระยะเวลาในการใช้โปรแกรมสนทนา

ออนไลน์อยู่ ในระดับสูงและต่อเนื่อง ดั งนั้น

ผู้ประกอบการในองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ 

สามารถใช้เป็นช่องทางการตลาดเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

  1.2 จากการศึกษายังพบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และช่วงอายุ มี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สนทนาออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการในองค์กร

ธุรกิจประเภทต่างๆ ควรวางแผนทางการตลาดให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิ จัยได้พบ

ประเด็นอ่ืนที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ รวมถึงผู้ที่

สนใจน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปขยายผลเพื่อ

การศึกษาในโอกาสต่อไป ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ควรมีการต่อยอดงานวิ จัยในเรื่อง

ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่มต่ีอ

การประชาสั มพั นธ์ สิ นค้ าและองค์ กร  โดย

เปรียบเทียบกับสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ ว่ามีความ

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา

พฤติกรรมการใช้สื่อสมัยใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะของการวิจัยเชิง

คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเป็นการขยาย

ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสมัยใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงไปในสังคมยุคปัจจุบัน 
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กำรศกึษำและพัฒนำเว็บไซต์เส้นทำงเดินรถโดยสำรประจ ำทำงในเขต 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

2) พัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 3) ศึกษาความคิดเห็นที่มี

ต่อระบบเส้นทางเดินรถประจ าทางที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ

เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อค้นหาเส้นทางของรถโดยสารประจ าทาง กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้งานรถโดยสารประจ าทาง

และผู้ประกอบการเดินรถในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 200 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มี 7 เส้นทางคือ รถ

สองแถว สาย 2 สาย 3  สาย 6  สาย 7  สาย 9  สาย 15  สาย 44   โดยการวิ่งรถจะแยกตามจุดหมาย

ปลายทางและเบอร์รถ  การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้

พัฒนาตามความต้องการ ในเรื่องระบบการค้นหาเส้นทาง ค้นหาได้จากต้นทาง ค้นหาจากปลายทาง ค้นหา

จากเบอร์รถระบบการแสดงเส้นทาง แสดงข้อมูลต้นทางและปลายทางการเดินรถ แสดงเบอร์รถ แสดง

สถานที่ส าคัญที่รถผ่าน และผู้ใช้เว็บไซต์มีความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เส้นทางการเดินรถ ท่ี

พัฒนาขึ้นโดยรวมด้านประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการแสดงผล  ในระดับมาก   

 

ค ำส ำคัญ: รถโดยสารประจ าทาง , เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง  
 

Abstract 

 This research aims to 1) study the bus route. 2) Development of the bus route. 3) To 

study the opinions on the developed route system.  By Research and Development The 

research instrument was a bus route site in Udon Thani.   And the user satisfaction 
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questionnaire to find the route of the bus.  Target audience Bus users and bus operators in 

Udon Thani to 200 people 

 The research found that there are 7 bus routes in Udon Thani municipality area  

include, No.2, No.3, No.6, No.7, No.9, No.15 and No.44. To set run cars by the destination by 

the car number. This research is developed as required. The route search system. The find 

out from the source area. Search by destination Search by car number. The display to source 

and destination information of the bus. Show bus numbers. And show Important places on 

away.  The website users have comments on satisfaction to website include, Efficiently, 

Website design and display level is very high. 

 

Keywords: Bus Route, Bus Route Website 

  

1. บทน ำ 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่ เป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มี

ความส าคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก

เป็นที่ ต้ังของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซ่ึงเป็น

ร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก นอกจากนี้อุดรธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติหลายแห่ง มีการท าหัตถกรรมที่น่าสนใจ

ต่างๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

มี เสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน ในเขต

เทศบาลนครอุดรธานีและตามสถานที่ ต่างๆ มี

โ ร ง แ ร ม ที่ พั ก ม า ก ม า ย  แ ล ะ ก า ร ค ม นาคม

สะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมีสนามบิน 

อุดรธานีจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักเดินทางไม่ควร

พลาดมาเยี่ยมเยือน ในปัจจุบันนี้ มีความคึกคักทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น ธุรกิจ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิคา้ 

ต่างเข้ามาเปิดสาขาในจังหวัดอุดรธานีอยู่มากมาย 

ทาให้มีผู้มาเยือนเพิ่มมากขึ้น การเดินทางไปมา

ภายในตัวเมืองโดยรถบริการสาธารณะมีให้เลือก

มากมาย และที่ค่อนข้างจะสะดวก-ประหยัด และ

ได้รับความนิยมสูง ก็คงจะเป็นรถสองแถว ที่ว่ิงรับส่ง

ผู้โดยสารอยู่หลายสาย 

ในปัจจุบันรถโดยสารประจ าทางในเขต

เทศบาล(รถสองแถว) เป็นที่นิยมของผู้ที่มาเยือน

จังหวัดอุดรธานี แม้แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต

เทศบาลนครอุดรธานีก็นิยมรถสองในการเดินทาง 

เพราะมีความสะดวกสบาย ราคาประหยัด สามารถ

ไปได้ทุกที่ ปัจจุบันมีรถสองแถวอยู่หลายสายวิ่งผ่าน

สถานที่ต่างๆ ได้แก่ รถสองแถว สาย 2 สาย 3  สาย 

6  สาย 7  สาย 9  สาย 15  สาย 44  จากการที่มี

รถสองแถวโดยสารมีหลายสาย และรับส่งในหลาย

เส้นทาง จึงพบปัญหาที่ท าให้ผู้ที่จะใช้บริการที่ไม่ใช่

คนในพื้นที่ ไม่ทราบข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร 

เพราะไม่มีป้ายบอกทางว่ารถสายไหนผ่านสถานที่

ไหนบ้าง มีแค่ป้ายบอกทางข้างรถเท่านั้นว่าผ่าน

สถานที่ใด ท าให้เกิดปัญหาการขึ้นรถผิดสาย ท าให้

เสียเวลาในการเดินทาง  ท าให้เกิดความล้าช้าเพราะ

อาจจะต้องเดินไปที่จุดหมายที่เราต้องการ  

จากปัญหาข้างต้นจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทา

การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเส้นทางเดิน

รถโดยสารประจาทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
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ขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ

รถโดยสารประจ าทาง (รถสองแถว) โดยที่ผู้ใช้งาน

สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ต โดย

จะมีข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางเดินรถและสถานที่ส าคญั

ที่รถผ่าน โดยสามารถสืบค้นจากข้อมูลรถสองแถว 

โดยเลือกสายที่ต้องการแล้วจะแสดงข้อมูลว่าผ่าน

สถานที่ใดบ้าง หรือสืบค้นจากสถานที่ ก็จะแสดง

ข้อมูลว่ารถสายอะไรผ่านสถานที่นั้นบ้าง  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

2.1  ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ า

ทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

2.2  พัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสาร 

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

2.3  ศึกษาความคิดเห็นที่มี ต่อระบบ

เส้นทางเดินรถประจ าทางที่พัฒนาขึ้น 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้บริการและ

ความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสาร เพื่อที่จะได้น าไปพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดิน

รถโดยสารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีตัวแปร

ต้นหรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้ 

 

 

 ธนพร เจษฎาเมธาขจร และอมรรัตน์ สอน

สา [2553] ได้ศึกษา เรื่อง การจัดการเส้นทางการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นด้วยเว็บเซอร์วิส มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางใน

การให้บริการข้อมูลการเดินทางภายในจังหวัด

ขอนแก่น รวมทั้งมีระบบบริการ เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน มีการเผยแพร่ข้อมูลการ

เว็บไซต์โดยใช้เว็บเซอร์วิสเพื่อรวมข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวทั้งหลายที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้

เป็นระบบบริการเส้นทางการเดินทางเหมาะสมแก่

ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับเว็บเซอร์วิส ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

มากขึ้น โดยไม่จ าเป็นว่าจะเก็บข้อมูลเพียงอย่าง

เดียวแต่ยังสามารถให้บริการได้ เช่น โปรแกรมการ

จัดเส้นทาง สืบหาข้อมูล เส้นทาง และให้บริการ

ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ ท าให้ง่ายต่อการใช้

งานมากขึ้น การพัฒนาโดยใช้ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต์ Adobe Dreamweaver CS6 มาช่วยใน

การพัฒนาร่วมกันกับกูเกิลแมปส์ เอพีไอ (Google 

Maps API) เพื่อแสดงต าแหน่งแหล่งท่องเที่ยวหรือ

สถานที่ 

 ภู เทพ ทิวถนอม และสุพัตรา จิตวิริยะ 

[2555] ได้ศึกษาพัฒนาระบบการให้ข้อมูลแผนที่ 

ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบติดตามรถยนต์ 

เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลการเดินทางโดยรถ

โดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น ระบบ 

คือ ระบบค้นหาแผนที่ ซ่ึงให้บริการข้อมูลเส้นทาง

เดินรถ ระบบค้นหาวิธีการเดินทางโดยรถโดยสาร 

ให้บริการ ข้อมูลโดยผู้ใช้สามารถระบุสถานีต้นทาง

และปลายทาง เพื่อหาวิธีการเดินทางโดยรถโดยสาร

ซ่ึงข้อมูลที่ ให้บริการนั้น  ได้พัฒนาขึ้น โดย ใช้

โปรแกรมภาษา PHP, Java Script ใช้ฐานข้อมูล 
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MySQL ในการ เ ก็บข้อมูล และใช้Google เพื่อ 

เชื่อมต่อกับโมดูลค้นหาเส้นทางรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยใช้ Google Maps API ในการท างานทั้งหมดนัน้

จะใช้แผนที่ จาก Google map 

 หัสนัย ริยาพันธ์ [2554] การพัฒนาเว็บไซต์

ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ

ราช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์

ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประชากรใน

การวิจัยได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่

ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์และตอบ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วัดความพึงพอใจ 7 ด้าน

ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 2) ด้าน

ระบบน าทาง 3) ด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 4) 

ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้อความ 5) ด้าน

การใช้สีในเว็บเพจ 6) ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บ

เพจ และ7)  ด้านข้อมูลที่น า เสนอบนเว็บไซต์ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า มีขั้นตอนการพัฒนา

เว็บไซต์ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นก่อนการผลิต เป็น

การศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น การออกแบบโครงสร้าง

เว็บไซต์ 2) ขั้นการผลิต เป็นการสร้างโฮมเพจ เว็บ

เพจหน้าต่างๆ และการเชื่อมโยง 3) ขั้นหลังการผลติ 

เป็นการน าเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นเผยแพร่บน

อินเทอร์เน็ต และ 4) การประเมินผล  เป็นการ

ตรวจสอบและทดสอบระบบ อาจจะมีการปรับปรุง

แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

4. วิธีวิจัย 

 ในการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดิน

รถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สา

มาถน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญได้

ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 วิธีค านวณขนาดตัวอย่าง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

มีวิธีค านวณขนาดตัวอย่างดังนี้ คือ 

 1) ประชากรคือ กลุ่มผู้ประกอบการสหกรณ์

เดินรถและผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 

200 คน และได้ค านวณ ขนาดตัวอย่างจาก ตาราง 

R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 132 คน 

 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ได้ด าเนินการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 1) กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ประกอบการ

สหกรณ์เดินรถและผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 

จ านวน 200 คน ได้คัดเลือก โดยวิธีสุ่มตามสะดวก 

ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งได้

ไ ด้ ใช้ เครื่ องมื อส าหรั บด าเนินงานตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ดังนี้คือ 

 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้คือ แบบ

สัมภาษณ์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง จาก

ผู้ประกอบการเดินรถสหกรณ์เดินรถอุดรธานี 

 ศึกษาพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสาร

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เครื่องมือที่

ใช้คือ แบบสอบถามความต้องการระบบ 

 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเส้นทางเดินรถ

ประจ าทางที่ พั ฒนาขึ้ น  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ คื อ 

แบบสอบถาม 
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 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ

ศึกษาวิ จัยครั้ งนี้ ได้ด าเนินการทบสอบคุณภาพ

เครื่องมือดังนี้  

 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้คือแบบ

สัมภาษณ์เส้นทางเดินรถจากผู้ประกอบการเดินรถ

โดยสารประทาง ได้ด าเนินการทดสอบคุณภาพ 

เครื่องมือโดยผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่

ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มี

คุณภาพ 

  ศึกษาพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสาร

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เครื่องมือที่

ใช้คือ แบบสอบถามความต้องการระบบเว็บไซต์ ได้

ด าเนินการทดสอบคุณภาพ เครื่องมือ โดยน าผล

ข้อมูล ทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ด้วย

โปรแกรม SPSS ได้ค่าคุณภาพเครื่องมือ เท่ากับ .551 

 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเส้นทางเดินรถ

ประจ าทางที่ พั ฒนาขึ้ น  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ คื อ 

แบบสอบถาม โดยน าผลข้อมูล ทดสอบค่าความ

เชื่อมั่นแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ค่า

คุณภาพเครื่องมือ เท่ากับ .551 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี  ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการเดินรถสหกรณ์

เดินรถจังหวัดอุดรธานี 

 ศึกษาพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสาร

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้ด าเนินการ

เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจ าทางและบุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถาม 

 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเส้นทางเดินรถ

ประจ าทางที่พัฒนาขึ้น ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย

การใช้แบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ า

ทางและบุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย พร้อมน าเสนอ

ภาพประกอบ 

 ศึกษาพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสาร

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี การหาค่าสถิติ ในค่าจ านวน 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า

ความสัมพันธ์ ค่าความแตกต่าง ค่าความแปรปรวน 

ค่าความแปรปรวนเชิงซ้อน โดยมีการก าหนดเกณฑ์

ความหมายของค่าเฉลี่ย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้  

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความหมายคือ ความ

ต้องการมากที่สุด 5  

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความหมายคือ ความ

ต้องการมาก 4 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความหมายคือ ความ

ต้องการปานกลาง 3  

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความหมายคือ ความ

ต้องการน้อย 2  

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความหมายคือ ความ

ต้องการน้อยที่สุด 1 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

จากการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์เส้นทาง

เดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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5.1 ผลการวิจัย  

 การศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  สามารถน าเสนอ

เนื้อหาผลการวิจัยได้ดังนี้   

 จากการศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถ

โดยสารประจ าทาง รถสองแถวในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานีด้วยการสัมภาษณ์ โดยการใช้เครื่องมือแบบ

สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร

ประจ าทาง รถสองแถวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

โดยจะแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็นสาย ว่ารถโดยสาร

ประจ าทาง รถสองแถวแต่ละสายเริ่มต้นจากที่ไหน 

ผ่านเส้นทางและสถานที่ส าคัญไหนบ้างสามารถสรปุ

ข้อมูลได้ดังนี้ 

5.1.1 รถสองแถว สาย 2  

เริ่มต้นที่ห้าแยกน้ าพุ (หน้าธนาคาร ยูโอบี) 

วิ่งตามถนนโพศรี-ถนนนิตโย ผ่าน ตลาดไทยอีสาน 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล โรงพยาบาลเอกอุดร ยูดีทาวน์  

ศาลเจ้าปู่-ย่า  ตลาดหนองบัว  โรงเรียนเซนต์แมรี่  

ห้างแมคโคร ห้างบิ๊กซี สาขา 1 วิทยาลัยสันตพล 

ห้างเซนต์มอลล์  

5.1.2 รถสองแถว สาย 6  

เริ่มต้นที่โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจ่ัน 

วิ่งตามถนนทหาร ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์

ศิลปาคม  กองบิน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม วงเวียนห้าแยก

น้ าพุ โฮมเคเบิ้ลทีวี โรงเรียนอุดรวิทยา (โรงเรียนจีน) 

ผ่านสี่แยกหอนาฬิกา วิ่งเข้าสู่ถนนอุดรดุษฏี ผ่าน

ศูนย์ไอทีตึกคอมอุดรธานี กสท.อุดรธานี ผ่านสี่แยก

ชลประทาน วัดมัชฌิมาวาส ตลาดบ้านห้วย 

โรงเรียนอุดรคริสเตียน ตลาดรังษิณา ห้างเทสโก้

โลตัส สถานีขนส่งแห่งที่ 2 (ใหม่) 

5.1.3 รถสองแถว สาย 7  

เริ่มต้นที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ ผ่านสี่แยก

สถาบันการพลศึกษา วิ่งตามถนนประชารักษา ผ่าน

โรงแรมนภาลัย เลี้ยวเข้าสู่ถนนศรีสุข ผ่านโรงเรียน

สตรีราชินูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โรงเรยีน

อนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เลี้ยวเข้า

ถนนมุขมนตรี ผ่านโรงแรมบ้านเชียง ตลาดเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สนามทุ่งศรี

เมือง ศาลากลางจังหวัด เลี้ยวเข้าถนนวัฒนานุวงศ์ 

วิทยาลัย เทคนิค  วัดมัชฌิมาวาส ผ่านสี่ แยก

ชลประทาน ที โอที อุดรธานี  ผ่ านสี่ แยกธิ เบต 

เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (เก่า) 

5.1.4 รถสองแถว สาย 9  

เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอดุรธานี 

(สามพร้าว) ผ่านแยกถนนรอบเมือง หมู่บ้านแวร์

ซาย ผ่านสวนสาธารณะหนองสิม สี่แยกโรงเรียน

ดอนบอสโก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ผ่านสี่

แยกธิเบต ห้าแยกวุ่นวาย เข้าถนนประจักษ์ศิลปา

คม ผ่านเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เลี้ยวขวา ผ่าน 

สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (เก่า) ผ่านสี่แยกโรงแรมเจริญ

โฮเต็ล เลี้ยวขวา ผ่านตลาดไทยอีสาน ถึงห้าแยก

น้ าพุ ออกซ้าย ผ่าน กศน. อุดรธานี ไปวงเวียนกรม

หลวงประจักษ์ศิลปาคม วิ่งไปตามถนนศรีสุข ผ่าน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สถานีต ารวจ โรงเรียนอุดร

พิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนสตรี

ราชินูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตรงไปถึงแยก

โรงเรียนเทศบาล 5 เลี้ยวขวา ถึงสี่แยกวัดโพธิสม

ภรณ์ ตรงวีทีแหนมเนือง เลี้ยวซ้าย ผ่านตลาดโพธ์

ศรี หมู่บ้านไพลิน สี่แยกบ้านเลื่อม บ้านกฤษณา 

บ้านเงินทองธานี บ้านดงหนองโพธิ์ บ้านหนองเป็ด 

บ้านเชียงยืน สุดทางที่ อบต.บ้านเชียงยืน  

5.1.5 รถสองแถว สาย 15 

เ ริ่ ม ต้นที่ ห้ า งบิ๊ ก ซี  โ ร ง เ รียนหนองตุ  

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ตลาดหนองบัว หลัง
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โรงเรียนเซนต์เมรี่  ศาลเ จ้าปู่ -ย่ า ยู ดี  ทาวน์  

โรงพยาบาลเอกอุดร โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตลาดไทย

อีสาน วงเวียนห้าแยกน้ าพุ ออกซ้าย ผ่าน กศน. 

อุดรธานี วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม วิ่งไป

ตามถนนศรีสุข โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สถานี

ต ารวจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาล

อุดร ธานี  โ ร ง เ รี ยน สตรี ร าชิ นู ทิศ  วิทย าลัย

อาชีวศึกษา ผ่านโรงแรมนภาลัย ผ่านสี่แยกสถาบัน

การพลศึกษา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ สนามบิน

นานาชาติอุดรธานี 

5.1.6 รถสองแถว สาย 44  

 เริ่มต้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสูง บ้าน

ข้าวสาร แยกบ้านตาด แยกบ้านจ่ัน ผ่านแยกถนนวง

แหวน เข้าถนนทหาร ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์

ศิลปาคม กองบิน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  เลี้ยวเข้า

ถนนโภคานุสรณ์ ผ่านห้างท๊อปเวิรด์ เลี้ยวขวาเข้า

ถนนโพศรี ผ่านตลาดไทยอิสาน ถึงแยกโรงแรม

เจริญโฮเต็ล เลี้ยวซ้ายผ่านหน้า สถานีขนส่งแห่งที่ 1 

(เก่า) ผ่านแยกเซ็นทรัลพลาซ่า เลี้ยวขวาเข้าถนน

ประจักษ์ศิลปาคม ไปทางสถานีรถไฟ บางคันอาจ

ขับผ่านซอยสัมพันธมิตร หรือ เลี้ยวที่ตลาดปรีชา-

เซ็นเตอร์พ้อย-ยูดีทาวน์ ที่อยู่แยกถัดไป  แล้วแต่

คนขับ แต่จะไปสุดสายที่โรงเรียนเทศบาล 7 บริเวณ

หลังโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี  

การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดิน

รถโดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  

สามารถน าเสนอเนื้อหาผลการวิจัยได้ดังนี้ 

จากการศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสาร

ประจ าทาง รถสองแถวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ด้ ว ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  โ ด ย ก า ร ใ ช่ เ ค รื่ อ ง มื อ

แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการรูปแบบ

เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี 

 

ตารางที่ 1 จ านวน (คน) และ ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถามของผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารทางในเขต

เทศบาลอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ดังตาราง

ต่อไปนี้                                      

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

64 

68 

 

48.50 

51.50 

รวม 132 100.00 

2. สถานภาพ 

    โสด 

    แต่งงานแล้ว 

หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

 

70 

37 

25 

 

53.00 

28.00 

19.00 

รวม 132 100.00 

2. สถานภาพ 

    โสด 

    แต่งงานแล้ว 

    หย่าร้าง/แยกกัน

อยู่ 

 

70 

37 

25 

 

53.00 

28.00 

19.00 

รวม 132 100.00 

3. อายุ 

    ต่ ากว่า 20 ปี 

    21 – 30 ป ี

    31 – 40 ป ี

    40 ปีขึ้นไป 

 

57 

51 

12 

12 

 

43.20 

38.60 

9.10 

9.10 

รวม 132 100.00 

4. ระดับการศึกษา 

    มัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือต่ ากว่า 

 

14 

 

 

10.60 

 



 

 

 
 

112 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

    มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช. 

    ปริญญาตรี/ ปวส. 

    ต้ังแต่ปริญญาตรี

ขึ้นไป 

29 

 

83 

 

6 

22.00 

 

62.90 

 

4.5 

รวม 132 100.00 

 

จากตาร างที่  1  พบว่ ากลุ่ มประชากรที่ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการเว็บไซต์เส้นทาง

เดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง (ร้อยละ 51.50) 

เป็นชาย (ร้อยละ 48.50) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

(ร้อยละ 53.00) รองลงมาแต่งงานแล้ว(ร้อยละ 

28.00) มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี  (ร้อยละ 43.20) 

ร อ ง ล ง ม า มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  2 1  –  3 0  ปี                     

(ร้อยละ 38.60) มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระ ดับ

ปริญญาตรี ปวส. (ร้อยละ 62.90) รองลงมาอยู่ที่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. (ร้อยละ 22.00) 

มีอาชีพคือนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 41.70) 

รองลงมาคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ

ส่วนตัว ค้าขาย (ร้อยละ 22.00) มีรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 42.40) รองลงมา

มีรายได้ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 27.30) 

 

ตารางที่ 2 จ านวน (คน)  และ ร้อยละ ของผู้ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้บริการรถโดยสาร

ประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ าแนก

ตามพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 

ดังตารางต่อไปนี้                           

พฤติกรรมการใช้บริการรถ

โดยสารประจ าทาง 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

1. การใช้บริการรถโดยสาร

ประจ าทางในเขตเทศบาล

น ค ร อุ ด ร ธ า น ี

    ไ ม่ เ ค ย ใ ช้ บ ริ ก า ร 

    ใช้บริการเป็นบางครั้ง 

    ใช้บริการเป็นประจ า 

 

 

 

 

29 

45 

58 

 

 

 

 

22.00 

34.10 

43.9 

รวม 132 100.00 

2.  วัตถุประสงค์ ในการ

เดินทาง  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ไปท างาน 

    ไปเรียนหนังสือ 

    เดินทางไป-กลับบ้าน 

 

 

  

78 

94 

96 

 

 

 

29.10 

35.10 

35.50 

รวม 286 100.00 

3. เหตุผลในการตัดสินใจ

ในการเลือกใช้บริการ 

(ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 

    ค่ าบริ ก าร ถู ก  ท า ให้

ประหยัดค่าใช้จ่าย 

    ใช้บริการสะดวก มีรถ

โดยสารหลายคัน 

    ประหยัดเวลาไม่ต้องหา

ที่จอดรถ 

    ช่ ว ย ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ

ประหยัดพลังงาน/ช่วยลด

โลกร้อน 

 

 

 

 

105 

114 

 

101 

 

 

66 

 

 

 

 

27.20 

29.50 

 

26.20 

 

 

17.10 

รวม 386 100.00 

4.  รูปแบบการให้ข้อมูล

เส้นทางเดินรถที่อยากให้มี

(ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
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พฤติกรรมการใช้บริการรถ

โดยสารประจ าทาง 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

    ป้ายต้ังบอก 

    ใบปลิว 

    เว็บไซต์ 

    เจ้าหน้าที่บริการ 

83 

50 

102 

60 

28.00 

17.00 

35.00 

20.00 

รวม 295 100.00 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางเป็นประจ า (ร้อยละ 

43.90) รองลงมาใช้บริการเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 

34.10)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง คือ 

เดินทางไป-กลับบ้าน (ร้อยละ 35.80) รองลงมาคือ

เดินทางไปเรียนหนังสือ(ร้อยละ 35.10) มีเหตุผลใน

การใช้บริการรถโดยสารประจ าทางคือ เลือกใช้

บริการเพราะใช้บริการสะดวก มีรถโดยสารหลาย

คัน (ร้อยละ 29.50) รองลงมาคือค่าบริการถูก ท า

ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 27.20) และรูปแบบ

การให้ข้อมูลเส้นทางเดินรถที่อยากให้มีคือ เว็บไซต์ 

(ร้อยละ 35.00) รองลงมาคือ ป้ายต้ังบอก (ร้อยละ 

28.00) 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการเว็บไซต์ใน

แต่ละด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามด้าน

ความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ 

รายการความ

ต้องการ 
�̅� S.D ระดับความ

ต้องการ 

ด้านตัวเลือกในการ

สืบค้นเสน้ทาง 

1.ค้นหาจาก

สถานที ่

2.ค้นหาจากสายรถ

ประจ าทาง 

 

 

2.67 

 

3.11 

 

 

 

1.00 

 

1.35 

 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

รายการความ

ต้องการ 
�̅� S.D ระดับความ

ต้องการ 

3.ค้นหาจาก

สถานที่และสายรถ

ประจ าทาง 

3.96 1.22 มาก 

โดยรวม 3.24 1.19 ปานกลาง 

ด้านการแสดง

เส้นทางการเดินรถ

บนแผนที ่

1.แสดงแผนที่ 

Google Maps 

2.แสดงแผนที่

ท่องเที่ยวจังหวัด

อุดรธาน ี

3.แสดงแผนที่

ดาวเทียม 

4.ใช้เส้นสีในการ

แสดงเส้นทาง 

5.ใช้สัญลักษณ์ลูก

สรในการแสดง

เส้นทาง 

6.การแสดงแทน

ป้ายหยุดรถบน

แผนที่ด้วย

สัญลักษณ ์

7.การแสดงแทน

ป้ายหยุดรถด้วยชื่อ

รถ 

8.การแสดงแทน

ป้ายหยุดรถด้วย

หมายเลข 

 

 

 

4.04 

 

3.07 

 

 

2.67 

 

3.65 

 

3.23 

 

 

4.05 

 

 

 

3.63 

 

 

2.80 

 

 

 

1.10 

 

1.30 

 

 

1.00 

 

1.48 

 

1.55 

 

 

0.98 

 

 

 

1.32 

 

 

1.27 

 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

โดยรวม 3.40 1.25 ปานกลาง 
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รายการความ

ต้องการ 
�̅� S.D ระดับความ

ต้องการ 

ด้านการออกแบบ

เว็บไซต์ 

1.ใช้สีโทนสมี่วง 

2.ใช้สีโทนสเีขียว 

3.ใช้สีโทนสฟี้า 

4.ปุ่มเมนูแบบ

รูปภาพ 

5.ปุ่มเมนูแบบพืน้สี

ทึบตัวหนังสือสีขาว 

6.ปุ่มเมนูแบบพืน้สี

ขาวตัวหนังสือสีทึบ 

 

 

2.26 

2.91 

3.55 

4.05 

 

2.80 

 

3.63 

 

 

0.76 

1.26 

1.31 

0.98 

 

1.27 

 

1.32 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

โดยรวม 3.20 1.15 ปานกลาง 

ด้านรายละเอียด

ส าคัญเก่ียวกับรถ 

1.มีรายละเอียด

หมายเลขเบอร์รถ 

2.มีรายละเอียดต้น

ทางปลายทาง 

3.มีการบอกเวลา

ให้บริการ 

4.มีรายละเอียด

สถานที่ส าคญัที่รถ

ผ่าน 

 

 

2.80 

 

3.77 

 

4.02 

 

4.05 

 

 

 

1.27 

 

1.01 

 

1.03 

 

0.98 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

โดยรวม 3.66 1.07 มาก 

ด้านการลิงค์ข้อมูล

ภายนอกเวบ็ไซต์ 

1. กรมการขนส่ง

ทางบก 

2. ส านักงานขนส่ง

จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

3.66 

 

3.63 

 

 

 

 

1.25 

 

1.32 

 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

รายการความ

ต้องการ 
�̅� S.D ระดับความ

ต้องการ 

3. ศูนย์รับ

ตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรยีนรถ

โดยสารสาธารณะ 

4.19 

 

 

0.83 

 

 

มาก 

 

โดยรวม 3.83 1.13 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ

ความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ ในการพัฒนาเว็บไซต์

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านตัวเลือกการสืบค้นเส้นทาง พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) เมื่อแยกพิจาณา

รายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 3 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 1 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค้นหาจากสถานที่และสาย

รถประจ าทาง (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

ด้านการแสดงเส้นทางการเดินรถบนแผนที่ 

พบว่าโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) เมื่อแยกพิจาณา

รายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 8 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 4 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ การ

แสดงแทนป้ายหยุดรถบนแผนที่ ด้วยสัญลักษณ์ 

(ค่าเฉลี่ย 4.05) แสดงแผนที่ Google Map (ค่าเฉลีย่ 

4.04) ใช้เส้นสีในการแสดงเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.65) 

การแสดงแทนป้ายหยุดรถด้วยชื่อรถ (ค่าเฉลี่ย 

3.63) ตามล าดับ 

 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ พบว่าโดยรวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อแยกพิจาณารายข้อย่อย 
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พบว่าจากทั้งหมด 6 รายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความต้องการในระดับมาก 3 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด และรองลงมา 2 อันดับคือ ปุ่มเมนูแบบ

รูปภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.05) ปุ่มเมนูแบบพื้นสีขาว

ตัวหนังสือสีทึบ (ค่าเฉลี่ ย  3.63) ใช้ โทนสีฟ้า 

(ค่าเฉลี่ย 3.55) ตามล าดับ 

 ด้านรายละเอียดส าคัญเก่ียวกับรถ พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) เมื่อแยกพิจาณารายข้อ

ย่ อย  พบว่ าจากทั้ งหม ด 4  ร ายข้ อ  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 3 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 2 อันดับคือ 

สถานที่ส าคัญที่รถผ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.05) เวลา

ให้บริการ  (ค่าเฉลี่ ย 4.02) ต้นทางปลายทาง

(ค่าเฉลี่ย 3.77) 

 ด้านการลิงค์ข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อแยกพิจาณารายข้อ

ย่ อย  พบว่ าจากทั้ งหม ด 4  ร ายข้ อ  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 3 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 2 อันดับคือ ศูนย์

รับตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 

(ค่าเฉลี่ย 4.19) กรมการขนส่งทางบก(ค่าเฉลี่ย 

3.66) ส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 

3.63) 

 ศึกษาความต้องการเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้

พบความต้องการในประเด็นส าคัญหลายประการ

และสามารถน ามาพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ 

1. หน้าแรกของเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  

แสดงสไลด์รูปภาพสถานที่ท่องเที่ ยวที่ส าคัญใน

จังหวัดอุดรธานี 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ 

จากภาพที่  1 แสดงถึ งหลักของระบบเว็บไซต์

สามารถเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ของรถโดยสาร 

สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่างๆ เพื่อเข้าใช้

งานตามเมนูที่ก าหนดให้ 

2. หน้าจอการค้นหน้าสถานที่ ใช้ค้นหา

สถานที่ จุดหมายปลายทางที่ต้องการที่จะทราบว่ามี

รถสายใดผ่านสถานที่นั้นบ้าง 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าค้นหน้าสถานที่ 

จากภาพที่ 2 แสดงถึงหน้าจอการค้นหาสถานที่ ซ่ึง

สามารถค้นหาโดยชื่อสถานที่และรถโดยสารประจ า

ทางที่ต้องการ และแสดงข้อมูลการค้นหาในรูปแบบ

แผนที่โดยมีหมุดปักตามสถานที่ที่รถสองแถวผ่าน 

3. หน้าจอการค้นหาสถานที่จากต้นทางไป

ปลายทาง 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าค้นหน้าสถานที่จากต้นทางไป

ปลายทาง 

จากภาพที่ 3 แสดงถึงหน้าจอการค้นหาสถานที่ ซ่ึง

สามารถค้นหาโดยชื่อสถานที่ต้นทางและสถานที่

ปลายทาง 

4. หน้าจอการแสดงสถานที่ที่รถผ่าน 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าค้นหน้าสถานที่จากต้นทางไป

ปลายทาง 

 จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเส้นทางและ

สถานที่ส าคัญที่รถผ่าน โดยคลิกที่ปุ่มหมุดของแต่ละ

เส้นทางจะขึ้นแสดงชื่อสถานที่ 

5. หน้าจอแสดงข้อมูลต้นทางปลายทาง

ของรถโดยสารแต่ละสาย 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลต้นทางปลายทางของ

ระโดยสาร 

 จากภาพที่ 5 แสดงข้อมูลต้นทางปลายทาง

ของรถโดยสารแต่ละสายโดยคลิกที่เส้นสีแต่ละสีจะ

มีข้อมูลการเดินรถต้นทางและปลายทาง 

6. หน้าบอกสถานที่รถผ่าน เป็นหน้าจอที่

แสดงข้อมูลรายละเอียดสถานที่ ที่ส าคัญที่รถผ่าน 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าบอกสถานที่รถผ่าน 

 จากภาพที่ 6 แสดงถึงข้อมูลของรถโดยสาร

ประจ าทางแต่ละสายว่ารถแต่ละสายที่ผ่านสถานที่

ส าคัญใดบ้าง 

7. หน้าค้นหาสายรถโดยสารประจ าทาง 

เป็นหน้าการค้นหาโดยให้เลือกเฉพาะสายรถที่

ต้องการให้แสดงบนแผนที่ 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการค้นหารถโดยสารประจ า

ทางตามสาย 

 จากภาพที่ 7 แสดงถึงการค้นหารถโดยสาร

ประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แยกตาม

สาย โดยการเลือกการค้นหาจากลิงค์ที่ก าหนดให้ได้

เลย จะแสดงข้อมูลเฉพาะสายรถที่ต้องการให้แสดง

บนแผนที่ 

8. หน้าค าถามที่พบบ่อยในเว็บเป็นหน้าจอ

ที่แสดง ข้อมูล ค าถามและค าตอบเก่ียวกับการใช้

งานเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี   
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ภาพที่ 8 แสดงหน้าค าถามที่พบบ่อยในเว็บ 

 จากภาพที่  8 แสดงข้อมูล ค าถามและ

ค าตอบเก่ียวกับการใช้งานเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดย

การเลือกที่ปุ่มเมนูค าถามที่พบบ่อยบนหน้าเว็บ 

9. หน้าเก่ียวกับเรา เป็นหน้าที่บอกความ

เป็นมา ปัญหาและรายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์ 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเก่ียวกับเรา 

 จากภาพที่  9 แสดงข้อมูลของเว็บไซต์

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาโดยการเลือกปุ่ม

เมนูเก่ียวกับเราบนหน้าเว็บ 

10.  หน้าจอการ เชื่อมโยงไปยังข้อมูล

เวบ็ไซต์ภายนอก สามารถเข้าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องได้

จากหน้าเว็บรถสองแถว ในส่วนลิงค์ที่เก่ียวข้อง 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอลิงค์ที่เก่ียวข้อง 

จากภาพที่ 10 แสดงข้อมูลชื่อลิงค์ของเว็บไซต์

ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอก 

สามารถเข้าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องได้จากหน้าเว็บรถ

สองแถว ในส่วนลิงค์ที่เก่ียวข้อง 

 จากศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเส้นทาง

เดินรถประจ าทางที่พัฒนาขึ้น  สามารถน าเสนอผล

การพัฒนาระบบได้ดังนี้ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบ

การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ า

ทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  

ตารางที่ 10 จ านวน (คน) และ ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ 

เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ดัง

ตารางต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

64 

68 

 

48.50 

51.50 

รวม 132 100.00 

สถานภาพ 

โสด 

แต่งงานแล้ว 

หย่าร้าง / แยกกันอยู ่

 

70 

37 

25 

 

53.00 

28.00 

19.00 

รวม 132 100.00 

อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 

21 – 30 ป ี

31 – 40 ป ี

40 ปีขึ้นไป 

 

57 

51 

12 

12 

 

43.20 

38.60 

9.10 

9.10 

รวม 132 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น

หรือต่ ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

/ ปวช. 

ปริญญาตรี / ปวส. 

ต้ังแต่ปริญญาตรีขึน้ไป 

 

14 

 

29 

 

83 

6 

 

10.60 

 

22.00 

 

62.90 

4.50 

รวม 132 100.00 

อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 

ข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 

อ่ืนๆ 

 

55 

29 

19 

29 

0 

 

41.70 

22.00 

14.40 

22.00 

0.00 

รวม 132 100.00 

รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 

บาท 

ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้น

ไป 

 

56 

5 

35 

36 

 

42.40 

3.80 

26.50 

27.30 

รวม 132 100.00 

 จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มประชากรที่ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อ

รูปแบบ เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง 

(ร้อยละ 51.50) เป็นชาย (ร้อยละ 48.50) ส่วนใหญ่

มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.00) รองลงมาแต่งงาน

แล้ว (ร้อยละ 28.00) มีอายุต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 

43.20) รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 

38.60) มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี 

ปวส.  (ร้อยละ 62.90) รองลงมาอยู่ที่ ระ ดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. (ร้อยละ 22.00) มี

อาชีพคือนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 41.70) 

รองลงมาคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ

ส่วนตัว ค้าขาย (ร้อยละ 22.00) มีรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 42.40) รองลงมา

มีรายได้ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 27.30) 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อ

รูปแบบเว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารในเขต

เทศบาลนครอุดรธานีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามด้านประสิทธิภาพด้านการออกแบบ 

ด้านการแสดงผล 

รายการความพึง

พอใจ 

�̅� S.D ระดับ

ความ          

พึงพอใจ 

ด้านประสิทธิภาพ 

มีข้อมูลครบถ้วน 

ถูกต้อง 

ภาษาที่ใช้มีความ

เข้าใจง่าย 

มีข้อมูลเก่ียวข้อง

กับรถโดยสาร

ประจ าทาง 

มีการแบ่งเนื้อหา

ข้อมูลเหมาะสม 

ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

มีความถูกต้อง 

สะดวก รวดเร็ว 

มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลเว็บไซต์ที่มี

ความเก่ียวข้องกัน 

 

4.05 

 

 

4.05 

 

 

4.11 

 

 

4.05 

 

 

 

 

 

 

0.98 

 

 

0.98 

 

 

0.90 

 

 

0.98 

 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 
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รายการความพึง

พอใจ 

�̅� S.D ระดับ

ความ          

พึงพอใจ 

4.99 

 

0.87 

 

มาก

ที่สุด 

โดยรวม 4.25 0.94 มาก 

ด้านการออกแบบ 

การออกแบบ

เว็บไซต์มีความ

สวยงาม ทันสมัย 

น่าใช้งาน 

การจัดวางรูปแบบ

หน้าเว็บไซต์ เรียบ

ง่าย สามารถอ่าน

ข้อมูลได้ชัดเจน 

ขนาดตัวอักษรและ

รูปแบบตัวอักษร 

และสัญลักษณ์

ต่างๆ มีความ

เหมาะสม 

สีสันในการ

ออกแบบเว็บไซต์มี

ความเหมาะสม 

สีพื้นหลังกับสี

ตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 

 

3.98 

 

 

 

4.11 

 

 

 

 

 

4.12 

 

 

 

 

3.84 

 

 

 

3.85 

 

0.95 

 

 

 

0.91 

 

 

 

 

 

0.90 

 

 

 

 

1.02 

 

 

 

1.05 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

โดยรวม 3.98 0.96 มาก 

ด้านการแสดงผล 

การแสดงแผนที่ใน

การค้นหา สามารถ

ดูได้เข้าใจง่าย 

 

4.23 

 

 

 

 

0.88 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

รายการความพึง

พอใจ 

�̅� S.D ระดับ

ความ          

พึงพอใจ 

การแสดงข้อมูลรถ

โดยสารชัดเจนไม่

ซับซ้อน มีขนาด

ตัวอักษรที่อ่านง่าย 

การแสดงรูปภาพ

สถานที่ท่องเทีย่ว

ในจังหวัด 

4.25 

 

 

 

 

 

3.96 

0.89 

 

 

 

 

 

0.64 

มาก 

 

 

 

 

 

มาก 

โดยรวม 4.14 0.80 มาก 

 

 จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีระดับความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ ในการพัฒนา

เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

ด้านประสิทธิภาพ พบว่าโดยรวม พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบเว็บไซต์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) เมื่อ

แยกพิจาณารายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 5 ราย

ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 4 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 

อันดับคือ  มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.05) 

ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.25) มีข้อมูล

เก่ียวข้องกับรถโดยสารประจ าทาง  (ค่าเฉลี่ย 4.11) 

มีการแบ่งเนื้อหาข้อมูลเหมาะสม ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว (ค่ าเฉลี่ย 4.05) 

ตามล าดับ 

ด้านการออกแบบ พบว่าโดยรวม พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบเว็บไซต์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อ

แยกพิจาณารายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 5 ราย

ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
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มาก 5 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 4 

อันดับคือ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร และ

สัญลักษณ์ต่างๆ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

การจัดวางรูปแบบหน้าเว็บไซต์ เรียบง่ายสามารถ

อ่านข้อมูลได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.11)  การออกแบบ

เว็บไซต์มีความสวยงาม น่าใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 3.98) สี

พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 

3.85) สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามล าดับ 

 ด้านการแสดงผล พบว่าโดยรวม ผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์ 

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) เมื่อแยกพิจาณาราย

ข้อย่อย พบว่าจากทั้ งหมด 3 รายข้อ ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ราย

ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ  

การแสดงแผนที่ในการค้นหา สามารถดูได้เข้าใจง่าย  

(ค่าเฉลี่ย 4.23) การแสดงข้อมูลรถโดยสารชัดเจนไม่

ซับซ้อน มีขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

ใช้เส้นสีในการแสดงเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.65) การ

แสดงรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 

3.96) ตามล าดับ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

1. ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นักวิจัยทาการศึกษา

ข้อมูลจากการลงพื้นที่ในการเก็บส ารวจข้อมูลการ

วิจัย การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล

ที่ ไ ด้ท าการ เ ก็บส ารวจจากกลุ่ม ตัวอย่าง ทาง

คณะผู้ วิ จั ย ได้มอง เห็นถึ งข้อมูลที่ มีก ารตอบ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการก าหนด

ในส่วนของเนื้อหาข้อมูลที่กลุ่มตอบแบบสอบถามที่

หลากหลายจาก ข้อมูลมีการกระจายถึงความ

ต้องการ และความพึงพอใจของเว็บไซต์ที่ได้ท าการ

พัฒนาและออกแบบระบบการน าข้อมูลที่ได้ท าการ

ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามา

วิเคราะห์และทาการออกแบบระบบให้สามารถมี

การท างานในส่วนของความต้องการของกลุ่ม

ตัวอย่าง และสามารถพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ข้อมูลจุดหมายปลายทางในการเดินทาง ข้อมูลรถ

โดยสารประจ าทาง ข้อมูลสถานที่ส าคัญที่รถผ่าน สา

หรับข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติต่าง 

ๆ ทางคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลเพื่อเป็นส่วนส าคัญของ

การตัดสินใจ ในการจัดทาการวิจัย 

2. ศึกษาความต้องการเว็บไซต์เส้นทางเดิน

รถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการเว็บไซต์

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง รองลงมา เป็น

ชาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  รองลงมาแต่งงาน

แล้ว มีอายุต่ ากว่า 20 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 21 

– 30 ปี  มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี 

ปวส. รองลงมาอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. มีอาชีพคือนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 

ค้าขาย มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท 

รองลงมามีรายได้ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้นไป ที่เป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การแจกแบบสอบถามเป็น

การสุ่มแจกตามตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เน้น

และเจาะจงโดยเฉพาะว่าเป็นเพศชายหรือหญิง กลุ่ม

ตัวอย่างที่อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ในการส ารวจ

ข้อมูล 

ด้านตัวเลือกการสืบค้นเส้นทาง พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจาณารายข้อย่อย พบว่า

จากทั้งหมด 3 รายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
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ต้องการในระดับมาก 1 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ค้นหาจากสถานที่และสายรถประจ าทาง ที่เป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การใช้บริการเว็บไซต์ที่เป็น

การแสดงรายละเ อียดเส้นทางและจุดห มาย

ปลายทางของรถโดยสาร ในด้านการค้นหาเส้นทาง

จากสถานที่ที่จะไปหรือจุดหมายและปลายทางที่

ต้องการเดินทาง  

ด้านการแสดงเส้นทางการเดินรถบนแผนที่ 

พบว่าโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ

ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจาณารายข้อย่อย 

พบว่าจากทั้งหมด 8 รายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความต้องการในระดับมาก 4 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ การแสดงแทน

ป้ายหยุดรถบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ แสดงแผนที่ 

Google Map ใช้เส้นสีในการแสดงเส้นทาง การ

แสดงแทนป้ายหยุดรถด้วยชื่อ ตามล าดับ ที่ เป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การแสดงเส้นทางเดินรถโดย

ใช้เส้นสีบนแผนที่ ท าให้ดูได้ง่ายและชัดเจน ในเส้นสี

ยั งให้ข้อมูลของสถานที่ส าคัญที่ รถผ่านได้ด้วย 

สะดวกต่อการเลือกขึ้นรถโดยสาร 

 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ พบว่าโดยรวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับปาน

กลาง เมื่อแยกพิจาณารายข้อย่อย พบว่าจาก

ทั้งหมด 6 รายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

ต้องการในระดับมาก 3 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

และรองลงมา 2 อันดับคือ ปุ่มเมนูแบบรูปภาพ ปุ่ม

เมนูแบบพื้นสีขาวตัวหนังสือสีทึบ ใช้ โทนสีฟ้า 

ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบ

เว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานในการออกแบบและผู้ใช้งาน

เว็บไซต์มีความพึงพอใจที่เว็บไซต์มีการออกแบบที่

สวยงาม เน้นความเรียบง่าย และสามารถเลือก

แสดงข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้ 

 3. ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ที่สอดคล้องต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจ าทาง ข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางการเดิน

รถ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในส่วนของการ

ค้นหาข้อมูลรถโดยสารจากจุดหมายปลายทาง และ

แสดงผลลัพธ์ ดังภาพที่ 11  

 
ภาพที่ 11 หน้าหลักของเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสาร  

 จากภาพที่ 11  แสดงถึงหน้าจอการค้นหา

ข้อมูลรถโดยสารของเว็บไซต์ ท่ีสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลต่างๆ ได้ตามเมนูที่ก าหนดให้  ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกับงานของ City Glide ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 หน้าค้นหาเส้นทางเดินรถเมย์ PLAN B 

MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ ม า  :  PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY 

LIMITE 

 จากภาพที่ 12  แสดงถึงหน้าค้นหาเส้นทาง

เดินรถเมย์ จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มี

ความสอดคล้องกับ งานเว็บไซต์เส้นทางเดินรถ

โดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่

พัฒนาขึ้น ดังนี้คือ สามารถค้นหาสถานที่ โดยใช้



 

 

 
 

122 

แผนที่ของ Google maps ในการแสดงเส้นทางเดิน

รถ และใช้ Marker ในการก าหนดจุดสถานที่ส าคัญ 

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก มีข้อก าจัดใน

การใช้แผนที่และ Marker โดยมีผู้ ให้บริการโดย 

Google Maps 

4. ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเส้นทาง

เดินรถประจ าทางที่พัฒนาขึ้น 

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์เส้นทาง

เดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง เป็นชาย ส่วนใหญม่ี

สถานภาพ รองลงมาแต่งงานแล้ว มีอายุต่ ากว่า 20 

รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  มีระดับ

การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ที่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. มีอาชีพคือ

นักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ ข้ าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย มีรายได้

ส่วนตัวต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท รองลงมามี

รายได้ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้นไป  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเว็บไซต์

ของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจในลักษณะด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

ด้านประสิทธิภาพ พบว่าโดยรวม พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบเว็บไซต์ ในระดับมาก เมื่อแยกพิจาณาราย

ข้อย่อย พบว่าจากทั้ งหมด 5 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 4 ราย

ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ  

มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจ

ง่าย มีข้อมูลเก่ียวข้องกับรถโดยสารประจ าทาง มี

การแบ่งเนื้อหาข้อมูลเหมาะสม ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ตามล าดับ ที่เป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา

ภายในเว็บที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

เรื่องด้านประสิทธิภาพ มีภาษาที่มีความเข้าใจง่าย มี

ข้อมูลเก่ียวข้องกับรถโดยสารประจ าทาง มีการแบ่ง

เนื้อหาข้อมูลเหมาะสม ค้นหาข้อมูลได้ ง่าย มี

ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 

5.การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มี

ต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่ผู้วิ จัยพัฒนาขึ้น

พบว่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึง

พอใจต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X = 4.08) และเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศาลา

พุ่มข้าวบิณฑ์อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านตัวอักษรและ

การจัดรูปแบบข้อความ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.14) 

รองลงมาคือ ด้านข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ ด้าน

การใช้สีในเว็บเพจด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 

ด้านระบบน าทาง ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 

และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ (X = 4.13, 

4.12, 4.11, 4.08, 4.07 และ 3.93 ตามล าดับ) 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการ

วิจัย เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางใน

เขตเทศบาลอุดรธานี  โดยผลจากการสรุปข้อมูล

จากตารางที่ได้ท าการวิเคราะห์ ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) เมื่อแยกพิจาณา

รายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 3 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 1 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค้นหาจากสถานที่และสาย

รถประจ าทาง (ค่าเฉลี่ย 3.96)  

ด้านการแสดงเส้นทางการเดินรถบนแผนที่ 

พบว่าโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) เมื่อแยกพิจาณา
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รายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 8 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 4 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ การ

แสดงแทนป้ายหยุดรถบนแผนที่ ด้วยสัญลักษณ์ 

(ค่าเฉลี่ย 4.05) แสดงแผนที่ Google Map (ค่าเฉลีย่ 

4.04) ใช้เส้นสีในการแสดงเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.65) 

การแสดงแทนป้ายหยุดรถด้วยชื่อรถ (ค่าเฉลี่ย 

3.63) ตามล าดับ 

 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ พบว่าโดยรวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อแยกพิจาณารายข้อย่อย 

พบว่าจากทั้งหมด 6 รายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความต้องการในระดับมาก 3 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย

สู งสุ ด  และรองลงมา  2  อัน ดับคื อ  ปุ่ ม เมนู                  

แบบรูปภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.05) ปุ่มเมนูแบบพื้นสีขาว

ตัวหนังสือสีทึบ (ค่าเฉลี่ ย  3.63) ใช้ โทนสีฟ้า 

(ค่าเฉลี่ย 3.55) ตามล าดับ 

 ด้านรายละเอียดส าคัญเก่ียวกับรถ พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) เมื่อแยกพิจาณารายข้อ

ย่ อย  พบว่ าจากทั้ งหม ด  4  ร ายข้ อ  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 3 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 2 อันดับคือ 

สถานที่ส าคัญที่รถผ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.05) เวลา

ให้บริการ  (ค่าเฉลี่ ย 4.02) ต้นทางปลายทาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.77) 

ด้านการลิงค์ข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อแยกพิจาณารายข้อ

ย่ อย  พบว่ าจากทั้ งหม ด 4  ร ายข้ อ  ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมาก 3 รายขอ้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 2 อันดับคือ ศูนย์

รับตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 

(ค่าเฉลี่ย 4.19) กรมการขนส่งทางบก (ค่าเฉลี่ย 

3.66) ส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 

3.63) 

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง (ร้อยละ 51.50) 

เป็นชาย (ร้อยละ 48.50) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

(ร้อยละ 53.00) รองลงมาแต่งงานแล้ว (ร้อยละ 

28.00) มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี  (ร้อยละ 43.20) 

รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 38.60) 

มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี ปวส. (ร้อย

ละ 62.90) รองลงมาอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปวช. (ร้อยละ 22.00) มีอาชีพคือนักเรียน 

นักศึกษา (ร้อยละ 41.70) รองลงมาคือ ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย (ร้อยละ 

22.00) มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท 

(ร้อยละ 42.40) รองลงมามีรายได้ต้ังแต่ 15,001 

บาทขึ้นไป (ร้อยละ 27.30) 

ด้านประสิทธิภาพ พบว่าโดยรวม พบว่า

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบเว็บไซต์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) เมื่อ

แยกพิจาณารายข้อย่อย พบว่าจากทั้งหมด 5 ราย

ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 4 รายข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 

อันดับคือ  มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.05) 

ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.25) มีข้อมูล

เก่ียวข้องกับรถโดยสารประจ าทาง  (ค่าเฉลี่ย 4.11) 

มีการแบ่งเนื้อหาข้อมูลเหมาะสม ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05) 

ตามล าดับ 

 ด้านการแสดงผล พบว่าโดยรวม ผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์ 

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) เมื่อแยกพิจาณาราย
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ข้อย่อย พบว่าจากทั้ งหมด 3 รายข้อ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ราย

ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา 3 อันดับคือ  

การแสดงแผนที่ในการค้นหา สามารถดูได้เข้าใจง่าย  

(ค่าเฉลี่ย 4.23) การแสดงข้อมูลรถโดยสารชัดเจนไม่

ซับซ้อน มีขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

ใช้เส้นสีในการแสดงเส้นทาง (ค่าเฉลี่ย 3.65) การ

แสดงรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 

3.96) ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยแก่หน่วยงำน 

 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เส้นทาง

เดินรถโดยสารประจ าทางในเขตเทศบาลอุดรธานี 

ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนที่ใช้บริการ

รถโดยสารประจ าทาง 

 2. การให้บริการข้อมูลในด้านเส้นทาง เป็นการ

ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเดินทาง เพื่อความ

สะดวกของผู้เดินทาง จ าเป็นต้องมีการวางรูปแบบของ

การสืบค้นข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินรถ 

3. เว็บไซต์เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี ควรมีเนื้อหาที่มีเป็นปัจจุบัน

และปรับปรุงอยู่เสมอ ดังนั้นการปรับปรุงเนื้อหาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ 

ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การพัฒนาและออกแบบระบบเว็บไซต์ให้สามารถทา

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บข้อมูลตาม

ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

 2. ควรศึกษาข้อผิดพลาดในส่วนของการ

ออกแบบระบบเว็บไซต์ และนามาปรับปรุงการทางาน

ของเว็บไซต์ เพื่อการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 3. ควรมีเนื้อหาเป็นสองภาษาคือ ทั้งภาษาไทย

และภาษาอั งกฤษ เพื่ อกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ น

ชาวต่างชาติให้สามารถใช้บริการได้ 

 4. ส ารวจต้องการของผู้เข้าศึกษาเว็บไซต์ เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของผู้เข้าใช้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพของผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจใน

ต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี และ 2) สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจใน

ต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action 

research: PAR) โดยมีประชากรในการศึกษาเป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ

บริการทางวิชาการของสาขาวิชาการเงิน จ านวน 10 รายจากทั้งหมด 60 ราย โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่ม และน าข้อมูลที่

ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิจัย  

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการลงทุนด้วยตนเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้

ครัวเรือน การติดตามผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการหลังจากผ่านไปแล้ว 1 เดือน พบว่า 

ผู้ประกอบการดูแลเห็ดที่มีอยู่ด้วยความต้ังใจ ใส่ใจในการดูแลตามที่ได้เรียนรู้ มาส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่า

พอใจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 8,000-10,000 บาท การพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ควรเน้นการพัฒนา

ทักษะการจัดการธุรกิจด้านการเงินการบัญชี การตลาดเชิงรุก โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ อาทิ 1) การสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ เช่น น้ ายากะทิเห็ด เห็ดหยอง เห็ดสวรรค์ น้ าพริกเห็ด และให้มีการ

พัฒนาไปสู่การจัดจ าหน่ายภายใต้ตรายี่ห้อเพื่อแสดงความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลเพนียด  2) พัฒนากล

ยุทธ์เพื่อการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด เช่น การพัฒนาส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่น 3) การ

พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมไลน์ เฟสบุค และหน้าเพจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเพนียด เป็นต้น รวมทั้ง 4) ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังกลุ่มเพื่อการได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการขยายกิจการต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ: พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ เห็ดเศรษฐกิจ 
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Abstract  

 The purpose of this research were to 1 )  study the context and potential of the 

economic mushroom entrepreneur in Paniad sub-district, Lopburi province 2 )  created the 

deveopment of entrepreneurship potential of the economic mushroom entrepreneur in 

Paniad sub- district, Lopburi province.  Using participatory action research.  The study 

population consisted of 10  mushroom traders from 60 .  Data were collected by interview, 

in-depth interview, group discussion. The data were analyzed and summed up as a result. 

 The research found that the economic mushroom entrepreneurs who participated in 

the training program on the cultivation of mushrooms, economy and processing to create 

value added. Have self-investment to generate extra income for households. Following the 

success of the academic service project after one month, found that operators take care the 

mushroom are available with the intention.  Pay attention to the care as it is learned.  As a 

result, the output is satisfactory and can generate income for the family, increasing the 

average household Baht 8,000- 10,000.  Development potential entrepreneur mushroom 

economy. Based on the participatory process, it is important to focus on developing business 

management skills in finance and accounting.  Aggressive marketing The emphasis is on the 

development of strategies such as:  1 )  increasing the value added from the processing of 

mushrooms, such as coconut milk, mushrooms, mushrooms, celery, mushrooms, and 

mushrooms, and developing them into brands under the brand name to represent the 

community products.  Develop strategies to differentiate mushroom processing products, 

such as the development of local ingredients.  3 )  Develop distribution channels.  It also 

provides access to capital for further expansion. 

 

Keywords: Development of Potential, Entrepreneur, Economic mushrooms 

 

 

1.บทน ำ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่เน้นเรื่องยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่

ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่

ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึด

หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อม

ล้าและมุ่งขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ า

กว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจาก

ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัด

ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิต

ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
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ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จึงเน้นให้

เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 

และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้

ฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสูงขึ้น ต าบลเพนียด อ าเภอโครงส าโรง

จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่อง

การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ครัวเรือน ตลอดจน

ได้รับการส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งได้เข้าร่วม

กิจกรรมตามนโยบายประชารัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น  

 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นที่นิยม

ในหลายพื้นที่  เนื่ องจากเห็ดนับเป็นอาหารที่

ประชาชนทั่วไปรู้จักดีและนิยมน ามาเป็นอาหารเพื่อ

การบริ โ ภค  ซ่ึ ง ในปั จ จุบั น การ เพาะ เ ห็ ด ไ ด้

วิวัฒนาการจนกลายเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรใน

บางพื้นที่เนื่องจากเห็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้

เพาะได้เป็นอย่างดีไม่น้อยไปกว่าพืชผักชนิดอ่ืน 

ประกอบกับราคาเห็ดสดในท้องตลาดในปัจจุบันมี

ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 90 – 100 บาท ในขณะที่

มีราคาขายส่งกิโลกรัมละ 60 – 80 บาท ซ่ึงนับว่า

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้ราคาดี คุ้มค่ากับ

การลงทุน นอกจากนี้ยังการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

สามารถก่อให้เกิดธุรกิจอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ การจัด

จ าหน่ายก้อนเชื้อเห็ด วัสดุ อุปกรณ์ ธุรกิจขนส่ง 

และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) 

รวมทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้

ว่างงานนอกฤดูการเกษตรและผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน 

ประกอบกับสาขาวิชาการเงินและการธนาคารได้จัด

กิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในพื้นที่ต าบลเพนียดในช่วง

เดือนมีนาคม 2561 ท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิดแนวทาง

ศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจในพื้นที่ต าบลเพนียด เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

ในต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรีให้

สามารถพัฒนาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในด้านการ

ผลิต การแปรรูปและการพัฒนาศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

2.1 เ พื่ อศึ กษาบริ บทและศั กยภาพของผู้

ประกอบ การผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจในต าบล

เพนียด จังหวัดลพบุรี  

2.2 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจในต าบล

เพนียด จังหวัดลพบุรี 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 การบริหารจัดการธุรกิจประกอบด้วยหน้าที่

ต่างๆ ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเพื่อให้บรรลุ

ความมุ่งหมายขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วยหน้าที่

พื้นฐาน (สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์, 2557) ต้ังแต่

กระบวนการวางแผน (planning) การจัดองค์การ 

(organizing) การน า ( leading) และการควบคุม 

(controlling) นอกจากหน้าที่พื้นฐานแล้วยังมีหน้าที่

ที่ส าคัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ได้แก่ ด้านการผลิต (operation) 

เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบ 

การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต (สุปัญญา 

ไชยชาญ, 2554) ด้านการตลาด (marketing) เป็น

เรื่องเ ก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาด (Kotler, & 

Killer, 2016) ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ (product) 2) 

ราคา (price) 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) 4) 

การส่งเสริมการตลาด (promotion)  5)  บุคคล 

(people) 6) กระบวนการให้บริการ (process) และ 
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7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical evidence) 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะประสบ

ความส าเร็จหรือล้มเหลวส่วนใหญ่เป็นมาจากการ

บริหารจัดการภายในองค์กร อาทิ การดูแลลูกค้า

ไม่ได้มาตรฐาน การเข้าถึงการตลาดไม่ดีพอ ทัศนคติ

ของเจ้าของกิจการเอง การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้

มาตรฐาน การใช้ จ่ายเกินจ าเป็น ขาดความรู้

เก่ียวกับการจัดการธุรกิจ สินค้าหรือบริการล้าสมัย

ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ค ว า ม ไ ด้ เ ปรี ยบ เ รื่ อ ง ต้นทุ นหรื อร าค าขาย 

(Siaminfobiz, 2018) ซ่ึงการศึกษาของพรทิพภา 

ธรรมรักชัย (2547) ได้ศึกษาเกษตรกรตัวอย่างที่ท า

ฟาร์มเห็ดนางฟ้าบ้านดอนหัน ต าบลบ้านฝาง อ าเภอ

บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พบว่าช่วง 3 ปีแรกที่ท า

ฟาร์มเห็ดประสบปัญหาเรื่องผลผลิตและการตลาด

เพราะขาดประสบการณ์ ต่อมาธุรกิจเริ่ม ดีขึ้น

เนื่องจากสามารถผลิตเห็ดได้เฉลี่ยต่อวัน 600 – 

800 กิโลกรัม สามารถขายส่งในราคากิโลกรัมละ 25 

บาท ใช้เงินลงทุนของตนเองไม่ได้กู้ยืม การพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม

ของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด บ้านสวน

แม่วะ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัด

ล าปาง ซ่ึงศึกษาโดยณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  

(2554) เป็นการศึกษาถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา

และเหตุของปัญหาในการบริหาร จัดการเพื่อ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มแ ล ะ เ พื่ อ พัฒนา

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้กระบวน 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด 

มีสมาชิก 25 คนแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเป็นกลุ่ม

ท าก้อนเชื้อเห็ด กลุ่มหยอดเชื้อเห็ด และกลุ่มแปรรปู

เห็ด มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าจ านวน 6 

ชนิดได้แก่ น้ าพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ 

เห็ดสามรส เห็ดทอดกรอบ และเห็ดแดดเดียว จาก

การวิเคราะห์ศักยภาพการกลุ่มพบว่ามีจุดเด่นคือมี

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จุดอ่อนคือรสชาติยังไมได้

มาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ปรุง บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดใจ

ลูกค้า ผลผลิตหลักคือเห็ดนางฟ้ามีจ านวนลดลง 

โอกาส ได้แก่ กระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เพื่อสุขภาพและอาหารมังสวิรัติ อุปสรรคที่ส าคญัคอื

ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ยอดขายลดลง ราคา

วัตถุ ดิบ อ่ืนแพงขึ้น ความต้องการของกลุ่มคือ 

ต้องการให้มีปริมาณเห็ดนางฟ้าเพิ่มขึ้น พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ จัดท าบัญชีรายรับ

รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล โดยพรศิริ กองนวล 

(2551) รายงานผลการวิจัยและพัฒนาการจัดการ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองและเอ้ือต่อการ

แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ: การศึกษา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนากลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านแหลมฟ้าฝ่าประกอบด้วย การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า 

4 ประเภท ได้แก่ น้ าพริกเผาเห็ด น้ าพริกเห็ดกุ้งสด  

น้ าพริกเห็ดกุ้งแห้งและเห็ดหยอง การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และตรา

สัญลักษณ์กลุ่ม ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด 

ส าหรับการบริหารจัดการได้แก่ การรวมกลุ่ม การ

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหาและการก าหนด

ระเบียบของกลุ่ม  
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4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจในต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การ

บริหารส่วนต าบล ผู้ประกอบการในชุมชน ตัวแทนจาก

หน่วยงานภาครัฐเอกชนและนักวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจและการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาบริบทและศักยภาพการประกอบการ

และการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของผู้ประกอบการ

ผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดยอาศัยเครื่องมือทางธุรกิจ ได้แก ่

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การ

บริหารจัดการธุรกิจในประเด็นการผลิต การตลาดและ

การจัดการโลจิสติกส์  

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจส าหรับ

ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดยการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจใน

ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล อาศัยกระบวนการ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation 

action research:  PAR)  โดยมีผู้ ให้ข้อมูลหลักใน

การศึกษาเป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจที่

เข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการของสาขาวิชา

การเงิน จ านวน 10 รายจากทั้งหมด 60 ราย ร่วมกับ

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนในพื้นที่ ผู้น า

ชุมชนและตัวแทนภาควิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

อาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ

สัมภาษณ์  แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกที่ผ่ านค วาม

เห็นชอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การเสวนากลุ่ม และน า

ข้อมูลที่ได้มาท าการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์เชิง

เนื้อหา (content analysis) และสรุปเป็นผลการวจัิย 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจในต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี  พบว่า 

ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจในต าบลเพนียดที่เข้า

ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ มีจ านวน 60 ราย

ซึ่งผลการประเมินจากกิจกรรมการอบรมแบ่งออกเป็น

ด้านความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.50 และการ

น าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และมีผู้สนใจ

ท าธุรกิจเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้เสริม 

จ านวน 10 ราย เน่ืองจากมีทุนในการด าเนินการเป็น

ของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 45 – 

55 ปี และไม่มีประสบการณ์และมีเพียงบางส่วนที่เคย

เพาะเห็ดนางฟ้ามาก่อน ผลจากการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ

ธุรกิจชุมชน ตลอดจนติดตามผลหลังจากผ่านการอบรม

ไปแล้ว 1 เดือน พบว่า ผู้ประกอบการมีการดูแลเห็ด

นางฟ้า และเห็ดภูฐานที่มีอยู่ด้วยความต้ังใจ และใส่ใจ

ในการดูแลตามที่ได้เรียนรู้มา ส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นที่

น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพภา  

ธรรมรักชัย (2547) ที่ศึกษาเกษตรกรตัวอย่างที่ท าฟาร์ม

เห็ดนางฟ้าบ้านดอนหัน ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น พบว่าช่วง 3 ปีแรกที่ท าฟาร์มเห็ด

ประสบปัญหาเรื่องผลผลิตและการตลาดเพราะขาด
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ประสบการณ์ ต่อมาธุรกิจเริ่มดีขึ้นเน่ืองจากสามารถ

ผลิตเห็ดได้เฉลี่ยต่อวัน 600 – 800 กิโลกรัม สามารถ

ขายส่งในราคากิโลกรัมละ 25 บาท ใช้เงินลงทุนของ

ตนเองไม่ได้กู้ยืม 

 บริบทและศักยภาพการประกอบการและการ

บริหารจัดการธุรกิจชุมชนของผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจ โดยอาศัยเครื่องมือทางธุรกิจดังน้ี 1) การ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  พบว่า การลงทุน

เพาะเห็ดเศรษฐกิจจะมีต้นทุนคงที่เป็นโรงเรือน อุปกรณ์ 

ชั้นวางเห็ด ต้นทุนผันแปรเป็นก้อนเชื้อเห็ดซึ่งมีราคา

ต้ังแต่ 6.5 – 10 บาท/ก้อน อายุก้อนเห็ดประมาณ 4 – 

5 เดือน ถุงร้อนบรรจุเห็ดกิโลกรัมละ 70 บาท ค่าน้ าค่า

ไฟฟ้า กรณีที่ลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้า ภูฐาน จ านวน 

1,000 ก้อน ปริมาณการออกดอกต่อวงรอบจะเป็น 40 

– 50 กิโลกรัม และใน 1 เดือนเห็ดจะออกได้ประมาณ 

2 รอบ เทียบราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80 - 100 บาท 

จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดประมาณ 8,000 – 

10,000 บาท ซึ่งมีความน่าสนใจในการลงทุนเน่ืองจาก

ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

พรทิพภา ธรรมรักชัย (2547) ที่ศึกษาเกษตรกรตัวอย่าง

ที่ท าฟาร์มเห็ดนางฟ้าบ้านดอนหัน ต าบลบ้านฝาง 

อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นพบว่าการท าฟาร์มเห็ด

มี ผ ล ต อ บ แ ท น คุ้ ม ค่ า แ ก่ ก า ร ล ง ทุ น 

2) การวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจในประเด็นการ

ผลิต การตลาดและการจัดการโลจิส ติกส์ พบว่า 

ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจมีพ้ืนฐานในการ

ประกอบธุรกิจในชุมชนระหว่างพักจากภาคการเกษตร

อยู่ แ ล้ ว  ส่ งผ ล ให้ ส ามารถ พัฒนา ศักยภาพเป็น

ผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจได้ โดยด้านการผลิต 

จะซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาจากฟาร์มเห็ดที่มีคุณภาพ และ

ดูแลรดน้ าเก็บดอกเห็ดทุกเช้าและเย็น ด้านการตลาดจะ

พบว่าเห็ดเป็นพืชที่เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้บริโภคกลุ่มรัก

สุ ข ภ าพแ ละส าม ารถน า ไป ประกอบอาหารไ ด้

หลากหลายเมนู ตลอดจนสามารถน าไปสู่การแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้หลายแบบด้วย การจ าหน่ายจะจัด

จ าหน่ายด้วยตนเองโดยแบ่งเป็นถุงขนาดเล็กถุงละ 2 

ขีดจ าหน่ายในราคา 20 บาท โดยจ าหน่ายในพ้ืนที่ตลาด

ภายในชุมชนและมีบางส่วนส่งให้ร้านอาหาร การขนส่ง

เห็ดจะท าโดยผู้ผลิตเองและจัดส่งเช้าหรือเย็นของทุกวัน

จึงไม่ประสบปัญหาในการเน่าเสียของเห็ด ซึ่งสอดคล้อง

กับโดยณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ (2554) เป็นการศึกษา

ถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาและเหตุของปัญหาในการ

บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า มี

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ 

น้ าพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส เห็ด

ทอดกรอบ และเห็ดแดดเดียว จากการวิเคราะห์

ศักยภาพการกลุ่ม พบว่า มีจุดเด่น คือ มีผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย จุดอ่อน คือรสชาติยังไมได้มาตรฐานขึ้นอยู่

กับผู้ปรุง บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดใจลูกค้า ผลผลิตหลัก 

คือ เห็ดนางฟ้ามีจ านวนลดลง โอกาสได้แก่ กระแสการ

บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารมังสวิรัติ 

อุปสรรคที่ส าคัญคือปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ยอดขาย

ลดลง ราคาวัตถุดิบอื่นแพงขึ้น ความต้องการของกลุ่ม

คือ ต้องการให้มีปริมาณเห็ดนางฟ้าเพ่ิมขึ้น พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ จัดท าบัญชีรายรับ

รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล 

 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเหด็

เศรษฐกิจในต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ควรเน้นการพัฒนา

ทักษะการ จัดการธุรกิจด้านการ เ งินการบัญชี 

การตลาดเชิงรุก โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ อาทิ 1) 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ 

เช่น น้ ายากะทิเห็ด เห็ดหยอง ข้าวเกรียบเห็ด เห็ด

สวรรค์ น้ าพริกเห็ด และให้มีการพัฒนาไปสู่การจัด

จ าหน่ายภายใต้ตรายี่ห้อเพื่อแสดงความเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลเพนียด 2) พัฒนากลยุทธ์เพื่อ

การสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด 

เช่น การพัฒนาส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่น 3) การ
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พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมไลน์ เฟสบุค และหน้าเพจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด เป็นต้น 

รวมทั้ง 4) ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังกลุ่ม

เพื่อการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการขยายกิจการ

ต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนันท์ ฐิติยา

ปราโมทย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ

ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด บ้านสวนแม่วะ ต าบล

สันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ที่พบว่า

กลุ่มควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ 

จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล 

และสอดคล้องกับการศึกษาของพรศิริ กองนวล 

(2551) รายงานผลการวิจัยและพัฒนาการจัดการ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองและเอ้ือต่อการ

แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ: การศึกษา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนากลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านแหลมฟ้าฝ่าประกอบด้วย การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า 

4 ประเภท ได้แก่ น้ าพริกเผาเห็ด น้ าพริกเห็ดกุ้งสด  

น้ าพริกเห็ดกุ้งแห้งและเห็ดหยอง 2) พัฒนากลยุทธ์

เพื่อการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แปรรูป

เห็ด เช่น การพัฒนาส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่น และ 

3 )  การพัฒนาช่ องทางการ จัดจ าหน่ายด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมไลน์ เฟสบุค 

และหน้าเพจขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

เป็นต้น  

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเหด็

เศรษฐกิจในต าบลเพนียด จังหวัดลพบุรี มีการลงทุน

ด้วยตนเองเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรอืน 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน

การท าเห็ดมาก่อน และส่วนใหญ่ให้ผู้สูงอายุท าเพื่อ

เป็นกิจกรรมหารายได้ โดยผู้ประกอบการมีการดูแล

เห็ดที่มีอยู่ด้วยความต้ังใจ ใส่ใจในการดูแลตามที่ได้

เรียนรู้ มาส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและ

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 8,000-10,000 บาท การพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจควรมี

การพัฒนาทักษะด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการเงิน

การบัญชี และการตลาดเชิงรุก โดยพัฒนากลยุทธ์ 

อาทิ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเห็ดใน

รูปแบบที่หลากหลาย และให้มีสร้างตรายี่ห้อของ

ตนเองเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต าบลเพนียด 2) พัฒนากลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่าง เช่น การพัฒนาส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่น 

3 )  การพัฒนาช่ องทางการ จัดจ าหน่ายด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม ่และ 4) ควรมีการส่งเสริมใหเ้กิด

การจัดต้ังกลุ่มเพื่อการได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อ

การขยายกิจการ จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยและ

คณะมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมี

การศึกษาตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ าย

ผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนควรมี

การศึกษาตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและ

การตลาดเห็ดเศรษฐกิจต่อไป 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบแห้ง 2 พลังงาน 

ประกอบด้วยพลังงานความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อน ามาใช้ใน

กระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในหาประสิทธิภาพการ

ท างาน คณะผู้วิจัยได้น าตัวอย่างสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นให้เป็นชิ้นขนาดความหนา  1-2 มิลลิเมตร เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ความร้อนจากพลังงานขดลวดไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ในการอบแห้งที่มีอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง 40 องศาเซลเซียสของทั้งสองระบบ โดยพิจารณาจาก

การชั่งน้ าหนักและวัดความชื้นของสมุนไพรว่านชักมดลูกก่อนและหลังการอบแห้งเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ผลลัพธ์

ที่ได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า โดยรวมแล้วการอบแห้งด้วยพลังงานความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าจะให้ผล

ลัพธ์ที่ดีกว่าการอบแห้งด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ใน 1-4 ชั่วโมงแรก การอบแห้งด้วย

พลังงานความร้อนด้วยแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่หลังจากนั้นการอบด้วยพลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแต่ไม่มากนัก อันเนื่องมาจากความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ไม่มี

ความสม่ าเสมอ  หลังจากท าการทดลอง 7 ชั่วโมงท าให้ได้ความชื้นสุดท้ายของการอบแห้งสมุนไพรว่านชัก

มดลูกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เหลือ 12.3% และพลังงานไฟฟ้าเหลือ 11.5% ส าหรับการอบด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายในการอบแต่ละครั้งประมาณ 55 บาท แต่อย่างไรก็ตามผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถใช้อบแห้งสมุนไพรว่านชัดมดลูกแทนพลังงานขดลวดไฟฟ้าได้ ซ่ึง

จะสามารถลดต้นทุนจากค่าไฟฟ้าได้ กว่า 1,650 บาทต่อเดือน 

ค ำส ำคัญ: ตู้อบแห้งสองพลังงาน, การอบแห้ง, ว่านชักมดลูก 
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Abstract  

 The objectives of this research were to study for curcuma comosa drying with two 

energy it consists of thermal energy from electrical coils and solar thermal energy for 

entrepreneurs dried herb in Khao Kho, Phetchabun.  We used curcuma comosa into pieces 

of 1- 2 mm thickness for finding the performance of two energy dryers to compare the 

differences between thermal energy from electrical coils and solar thermal energy for drying. 

The temperature inside the dryer about 40oC on both systems.  Consider the test results 

from weighing and residual moisture measurement after drying for 7 hours. The results show 

that drying by heat energy from solar thermal was better than electric coils of drying in the 

first 1-4 hours. But, after the first 4 hours passed of drying by heat energy from solar thermal 

was a little bit inferior efficiency to electric coils, Resulting from the heat from the sun is not 

uniform. After 7 hours of experiment, the final moisture content of curcuma comosa drying 

with two energy it consists of thermal energy from electrical coils and solar thermal energy 

was 11.5% and 12.3% respectively. For electric drying, the cost of baking is about 55 baht 

per time.     However, The results show that solar thermal energy can be used to curcuma 

comosa drying Instead of drying with electricity. It can save electricity cost about 1650 baht 

per month. 

 

Keywords: drying cabinets two energy, drying, curcuma comosa 

  

1. บทน ำ 

ว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา 

โดยสารส าคัญที่มีอยู่ในเหง้าของว่านชักมดลูกคือ 

Xanthorrhizol ที่ มี ส ร รพคุณช่ วยบ า รุ งสุขภาพ

ภายในของสตรี สมุนไพรว่านชักมดลูกมีสรรพคณุล้ า

เหลือจนได้สมยานามว่า เป็นราชินีแห่งสมุนไพร

ส าหรับผู้หญิง สามารถจ าแนกคุณประโยชน์ต่างๆ

ของว่านชักมดลูกได้แก่ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็ว 

ช่วยขับน้ าคาวปลา ช่วยลดอาการปวดประจ าเดือน 

ช่วยให้ประจ าเดือนมาตามปกติช่วยบ ารุงโลหิต ช่วย

ให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยลดการอักเสบ ช่วย

ลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยบรรเทา

อาการปวดหลัง ปวดเอว ช่วยท าให้ตกขาวหายไป 

ช่วยท าให้อาการหน่วง เสียว บริเวณท้องน้อย

หายไป ช่วยท าให้หน้าอกเต่งตึง ช่วยท าให้ผิวพรรณ

เต่งตึง ช่วยดับกลิ่นปาก ช่วยดับกลิ่นตัวตามร่างกาย 

ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ ช่วยให้มีอารมณ์ทาง

เพศสัมพันธ์ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเสื่อมสมรรถภาพ 

ช่วยป้องกันการอักเสบของเยื่อบุผนังอักเสบ ช่วย

ล้างพิษในตับ สารสกัดจากว่านชักมดลูกตัวเมียช่วย

ฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ตามต ารับหมอยาหมอ

โบราณเชื่อว่าเป็นยาเทวดาส าหรับผู้หญิง สมุนไพร

ว่านชักมดลูกจะมีฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน

เอสโตรเจนของเพศหญิง จึงมีการน าว่านชักมดลูก

ไปเป็นส่วนประกอบส าคัญในยาแผนโบราณ ไม่ว่า

จะเป็นรูปแบบในรูปของยาน้ า ยาแคปซูล เช่นยา
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สตรี ทางด้านเครื่องส าอางมีการน าเอาสารสกัดจาก

ว่านชักมดลูก ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยลดริ้วรอยและท าให้

ผิวหน้าดูใสกระจ่าง  

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนได้เข้ามามีบทบาทใน

การพัฒนาชุมชน ด้านการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

การสร้างงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

โดยการน าวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปให้มีคุณค่า

เพิ่มขึ้น เช่น ผลไม้กระป๋อง กล้วยตาก ผลไม้กวน 

น้ าสมุนไพร เป็นต้น ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีที่มี

ความก้าวหน้าและทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต 

ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนจึงปรับปรุ ง

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือ

บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและ

ผู้บริโภค เครื่องจักรในการแปรรูปสมุนไพรปัจจุบนัมี

การผลิตออกมาจ าหน่ายในหลายแบบ หลายขนาด 

ต้นทุนราคาแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพของ

เครื่อง จากการส ารวจวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเขา

ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิธีการอบแห้งสมุนไพรว่าน

ชักมดลูกที่วิสาหกิจชุมชนท าอยู่เป็นการตากโดยน า

ว่านชักมดลูกที่ผ่านการหั่นแล้วมาตากบนแผ่น

สังกะสีแล้วให้รับความร้อนเป็นเวลาประมาณ 4 วนั 

ถึงจะท าให้สมุนไพรว่านชักมดลูกแห้งตามที่ต้องการ 

ซึงวิธีดังกล่าวจะท าให้กระบวนการการอบแห้ง

สมุนไพรว่านชักมดลูกใช้เวลานาน และต้องรอ

แสงแดด ซ่ึงท าให้ก าลังการผลิตผลิตได้น้อยไม่ทัน

ต่อความต้องการของลูกค้า และการใช้สังกะสีใน

ผลิตภัณฑ์อาหารจะมีความเสี่ยง 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการวิจัยการ

จัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูก

ด้วยเครื่องอบแห้งแบบ 2 พลังงาน เพื่อหาตัวแปรที่

เหมาะสมส าหรับการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูก 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการอบแห้งที่เป็น

ประโยชน์ต่อการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกของ

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปสมุนไพร ในอ าเภอเขาคอ้ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ

อบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบแห้ง 2 

พลังงาน ประกอบด้วยพลังงานความร้อนจากขดลวด

ไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อ

น ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับ

สมุนไพรในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อ

ศึกษาเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูก 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการอบแห้ง

สมุนไพรว่านชักมดลูก หรือสมุนไพรอ่ืน ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการแปร

รูปสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูป

สมุนไพรใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบรณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของสมุนไพร 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 3.1 หลักการอบแห้ง 

 กระบวนการลดความชื้นจะมีการถ่ายเท

ความร้อน และการถ่ายเทมวลสารเกิดขึ้นพร้อมๆ

กัน ความร้อนที่ท าให้น้ าระเหยออกจากวัตถุจะได้รบั

ความร้อนจากความร้อนสัมผัสของอากาศ การ

ถ่ายเทความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี

ความร้อน โดยทั่วไปจะเป็นการถ่ายเทความร้อน

ด้วยการพาความร้อนเป็นหลัก โดยอัตราการท าแห้ง 

(Drying Rate) หรือหรืออัตราการระเหยน้ าออก จาก

วัตถุต่อพื้นที่ที่เกิดการระเหยต่อหน่วยเวลา ระหว่าง

การท าแห้ง และสภาพแวดล้อมระหว่างการท าแห้ง 

ซ่ึงค่าความชื้น (Moisture content, M) เป็นตัวบอก

ปริมาณของน้ าที่มีอยู่ในวัตถุเมื่อเทียบกับมวลของ



 

 

 
 

137 

วัตถุชื้น หรือวัตถุแห้ง การบอกความชื้นของวัตถุมี 2 

แบบ คือ ความชื้นฐานเปียก (wet basis)  และ

ความชื้นมาตรฐานแห้ง 

 

 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บัณฑิต กฤตาคม และคณะ ท าการศึกษา

เพื่อหาแบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับ

การอบแห้งบอระเพ็ดด้วยลมร้อน ภายใต้อุณหภูมิ

อบแห้ง 50-70 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 1.0-

2.0 เมตรต่อวินาที แบบจ าลองท าการทดสอบโดย

เปรียบเทียบผลการท านายอัตราส่วนความชื้นจาก

แบบจ าลองที่เหมาะสมโดยใช้ค่า r2 และ RMSE เป็น

ดัชนีตัวชี้วัด ผลจากการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง

แอมพิลิคัลสามารถท านายอัตราส่วนความชื้นการ

อบแห้งได้ดี โดยที่แบบจ าลองของ Page มีความ

เหมาะสมที่สุดกับผลการทดลอง โดยมีค่า r2 มาก

ที่สุด เท่ากับ 0.98634 และ RMSE น้อยที่สุดเท่ากับ 

0.03463 

 อัจฉรา แซ่โค้ว และคณะ (2556) ศึกษา

ปัจจัยของสภาวะในการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์

และคุณภาพการอบแห้งพริกไทย โดยกระบวนการ

อบแห้งแบบ 1 ขั้นตอน ด้วยการพาความร้อนของ

ลมร้อน การแผ่รังสีใต้แดงและกระบวนการอบแห้ง

แบบ 2 ขั้นตอน ด้วยการแผ่รังสีของไมโครเวฟร่วม

การพาความร้อนด้วยลมร้อน และการอบแห้ง 2 

ขั้นตอนด้วยไมโครเวฟและรังสีใต้แดง โดยความชื้น

เริ่มต้นของเม็ดพริกไทยสดและความชื้นสุดท้ายของ

เม็ดพริกไทยแห้งอยู่ในช่วงร้อยละ 300-400 ของมูล

ฐานแห้งและร้อยละ 12-16 ของมูลฐานแห้ ง 

ตามล าดับ ผลทดลองพบว่า การอบแห้งพริกไทย

เกิดขึ้นในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง โดยอุณหภูมิ

อบแห้งมีผลโดยตรงต่ออัตราการอบแห้งและ

ระยะเวลาอบแห้ง นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงให้

เห็นว่า การอบแห้งด้วยอุณหภูมิอบแห้งสูงทุกแหล่ง

พลังงานความร้อนจะมีความสิ้นเปลืองพลังงาน

จ าเพาะต่ ากว่ากรณีอบแห้งด้วยอุณหภูมิอบแห้งต่ า 

และที่อุณหภูมิอบแห้งเดียวกันการอบแห้งด้วยรังสี

ใต้แดงเพียงอย่างเดียวมีอัตราการอบแห้งและค่า

สัมประสิทธิ์ การแพร่ยังผลสูงที่สุด ในกรณีการสร้าง

แบบจ าลองท านายจลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง

ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ด้วยวิธีการถดถอยแบบไม่เชิง

เส้น สรุปได้ว่า แบบจ าลองของ Page สามารถ

ท านายผลจลนพลศาสตร์การอบแห้งพริกไทยด้วย

รังสีใต้แดงทั้งแบบขั้นตอนเดียว การอบแห้งด้วยลม

ร้อนแบบขั้นตอนเดียว และสรุปได้ว่า การอบแห้ง

โดยการแผ่รังสีความร้อนจากรังสีใต้แดง และการใช้

แหล่งพลังงานความร้อนร่วมไมโครเวฟและรังสีใต้

แดงมีค่าความสิ้นเปลือง 

 สุห์ดี นิเซ็ง และภานุมาศ สุยบางด า (2559) 

ได้ท าการออกแบบเตาอบแห้งพริกชี้ฟ้าแบบพา

ความร้อน โดยสามารถใช้พลังงานความร้อนจาก

ไฟฟ้าหรือแผงรับแสงอาทิตย์ โดยตัวแปรที่ต้องการ

ศึกษา คือ ความชื้นที่เหลือหลังจากการอบแห้ง และ

อัตราเร็วของการอบแห้ง จากการทดลองพบว่าการ

อบแห้งพริกชี้ฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว 

ควบคุมอุณหภูมิที่ 70±2 องศาเซลเซียส สามารถลด

ความชื้นลงเหลือ 8.83% (มาตรฐานเปียก) และ

อัตราเร็วของการอบแห้ ง 0.22 % ความชื้นที่

ระเหย/นาที ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง ในขณะที่การ

อบแห้งพริกชี้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว 

ซ่ึงมีอุณหภูมิในเตาอบเฉลี่ย 40  

 

4. วิธีวิจัย 

 4.1 การเตรียมตัวอย่างสมุนไพรว่านชักมดลกู 

  สมุนไพรว่านชักมดลูกที่ ใช้ทดลองเป็น

สมุนไพรว่านชักมดลูกหอม จากอ าเภอเขาค้อ 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ น าสมุนไพรมาล้างท าความ

สะอาดดินออก น าไปวางบนตะเกรงทิ้งไว้ให้สะเด็ด

น้ า จากนั้นน าสมุนไพรว่านชักมดลูกไปหั่นด้วย

เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูก แล้วน าสมุนไพร

ว่านชักมดลูกไปวัดค่าความชื้นเริ่มต้น 

 4.2 ตู้อบแห้ง 2 พลังงาน 

  ในการทดลองจะประยุกต์ใช้ ตู้อบแห้ง 2

พลังงานที่สร้างขึ้นมาเพื่ออบแห้งปลาเส้น (พนา 

จักรเสน และคณะ, 2546.) เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสม

ของการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูก ที่จะเป็น

แนวทางในการในการพัฒนาและสร้างเครื่องอบแหง้

ส มุ น ไ พ ร ว่ า น ชั ก ม ดลู ก ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ โดยตู้อบแห้งสองพลังงานที่ใช้มีขนาด

ตู้อบ 2 พลังงาน โดยโครงสร้างตู้อบพลังงานเป็น

ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดของตู้อบกว้าง 120 x 

180 x 140 เ ซน ติ เ มตร และ ด้านหน้า ตู้สู ง  64 

เซนติเมตร ท ามุมเอียง 48 องศากับแนวต้ัง ภายใน

ตู้อบมีชั้นวางตะเกรง 4 ชั้น ระยะห่างระหว่างตะ

เกรงแต่ละชั้น 15 เซนติเมตร แผงรับแสงอาทิตย์มี

ขนาด 110 x 180 x 22 เซนติเมตร ท ามุม 14 องศา

กับแนวราบ ตู้อบพลังงานไฟฟ้าใช้ขดลวดขนาด 

1500 วัตต์ จ านวน 2 ตัว ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 

ตู้อบแห้งใช้กระแสไฟฟ้า 13.7 แอมแปร์ และมีพัด

ลมเป่าเพื่อกระจายความร้อนภายในตัวเครื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าค านวณได้จาก

สมการที่ 1 

 
𝑃 = 𝐸. 𝐼                                                        (1) 
 
 4.3 การทดลองการอบแห้ง 

  น าสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นที่มีความหนา 

1-2 มิลลิเมตร 5 กิโลกรัม วางบนตะเกรงสแตนเลส  

แล้วน าไปอบด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อุณหภูมิภายใน

ตู้อบประมาณ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 

4, 5, 6 และ 7 ชั่วโมง เก็บบันทึกผลโดยการวัดค่า

ความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นรุ่น Moisture Meter 

TK100S และชั่งน้ าหนักที่เหลือของสมุนไพรว่านชัก

มดลูก และท าการทดลองในลักษณะเดียวกันแต่ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวางตู้อบแห้ง 2 พลังงานให้

หันหน้ารับแสง แล้วกางแผงรับแสงอาทิตย์เสริม 

เก็บบันทึกผลโดยการวัดค่าความชื้นและน้ าหนักที่

เหลือของสมุนไพรว่านชักมดลูก 

 4.4 อัตราการอบแห้ง (Drying rate, DR) คือ 

อัตราเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นต่อหน่วยเวลา 

ซ่ึงค านวณได้จากสมการที่ 2 

 

 𝐷𝑅 = 𝑀0−𝑀𝑇
𝑇

                                (2) 

 

เมื่อ Mo  คือ ปริมาณความชื้นเริ่มต้น (กรัมน้ า/

กรัมมวลแห้ง) 

 MT คือ ปริมาณความชื้นที่เวลาใดๆ (กรัม

น้ า/กรัมมวลแห้ง) 

 T คือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (นาที) 
 
 4.5 ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะในการ

อบแห้ง 

  ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะในการ

อ บ แ ห้ ง  ( specific energy consumption, SEC) 

อัตราส่วนปริมาณพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งต่อ

ปริมาณน้ าที่ระเหยออกจากวัสดุอบแห้ง ส าหรับใช้

ในการทดลองของตู้อบแห้งที่ใช้ขดลวดความร้อน 

ขนาด 1500 วัตต์ จ านวน 2 ตัว แบะพัดลมระบาย

อากาศ 304.8 มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว ใช้พลังงาน

ไฟฟ้ ากร ะแสสลั บ  220  โ วล ต์  ตู้อบแห้ ง ใช้

กระแสไฟฟ้า 13.7 แอมแปร์ และน าค่าความชื้น

สุดท้ายมาค านวณหาค่าความสิ้นเปลืองพลังงานใน

การอบแห้งจากสมการที่ 3 
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𝑆𝐸𝐶 = 3.6𝐸𝑝

(𝑚𝑖𝑛−𝑚𝑓)
                        (3) 

 

เมื่อ min คือ มวลวัสดุก่อนอบแห้ง เป็นกิโลกรัม 

(kg) 

 mf คือ มวลวัสดุหลังอบแห้ง เป็นกิโลกรัม 

(kg) 

 Ep คือ ปริมาณพลังงานที่ใช้เป็นกิโลวัตต์-

ชั่ ว โ ม ง  และค่ าคงที่  3 . 6  คื อ  แฟก เ ตอร์การ

เปลี่ยนแปลงหน่วยจาก kW-h เป็น MJ/kg of water 

evaporated 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลการวิจัย  

 จาการทดลองอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่นด้วยตู้อบแห้ง 2 พลัง ของสมุนไพรหั่นที่มีความ

หนา 1-2 มิลลิเมตร มีความชื้นเริ่มต้น 30.2 ได้ผล

การทดลองดังตารางที่ 1 และ 2  

 

ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองอบสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่น 5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ด้วย

พลังงานไฟฟ้า 

เวลา  

(ชม.) 

น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 

ความชืน้ 

 (%) 

อัตราการ

อบแห้ง 

1 4.43 27.3 0.048 

2 3.81 23.1 0.059 

3 3.10 20.0 0.057 

4 2.65 17.1 0.055 

5 2.03 14.7 0.052 

6 1.84 12.3 0.050 

7 1.62 11.5 0.046 

ตำรำงที่ 2 ผลการทดลองอบสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่น 5 กิโลกรัม อุณหภูมิ 37-43 องศาเซลเซียส ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 

ความชืน้ 

(%) 

อัตราการ

อบแห้ง 

1 4.30 28.50 0.028 

2 3.78 21.7 0.070 

3 2.90 19.4 0.060 

4 2.57 17.8 0.517 

5 2.01 16.8 0.045 

6 1.88 13.20 0.047 

7 1.72 12.3 0.043 

 

 
ภำพที่ 1 แสดงน้ าหนักของสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่นที่ลดลง หลังผ่านการอบด้วยตู้อบแห้งพลังงาน

ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
ภำพที่ 2 แสดงความชื้นของสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่นที่ลดลง หลังผ่านการอบด้วยตู้อบแห้งพลังงาน

ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ 
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 จากผลการทดลองอบสมุนไพรว่านชักมดลูก

หั่นน้ าหนักเริ่ม ต้น 5 กิโลกรัม  ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมภายในเฉลี่ย 40 องศาเซล

เซ่ียส เมื่อท าการอบเป็นเวลา 7 ชั่วโมงจะท าให้

น้ าหนักสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นเหลือ 1.7 กิโลกรมั 

และความชื้นเป็น 12.3% ส่วนการทดลองอบ

สมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นน้ าหนักเริ่มต้น 5 กิโลกรัม 

ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีอุณหภูมภายในเฉลี่ย 40 

องศาเซลเซ่ียส เมื่อท าการอบเป็นเวลา 7 ชั่วโมงจะ

ท าให้น้ าหนักสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นเหลือ 1.62 

กิโลกรัม และความชื้นเป็น 11.5% แสดงดังภาพที่ 1 

และ 2  

 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของการ

อบสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่น 5 กิโลกรัม ด้วยตู้อบ

แห้งสองพลังงานที่เวลา 7 ชั่วโมง เท่ากับ 3.21 กิโล

จูล ต่อ กิโลกรัม และจะเสียค่าใช้กระแสไฟฟ้า 7.83 

บาท/ชั่วโมง ซ่ึงในการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลกู 

7 ชั่วโมง จนท าให้เหลือความชื้นสุดท้าย 11.5% 

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณ 55 บาทต่อวัน 

หรือ ประมาณ 1600 บาทต่อเดือน 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการทดลองอบสมุนไพรว่านชัดมดลูกหั่น 

5 กิโลกรัมที่ความชื้นเริ่มต้นประมาณ 32% ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความอุณหภูมิเฉลี่ยภายใน

เตาอบ 40 องศาเซลเซียส (สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล 

อบใบเตยและตะไคร้แห้งชงด่ืมได้ที่อุณหภูมิ 40-60 

องศาเซลเซียส) ทดลองเปรียบเทียบกับการอบด้วย

พลังงานไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิภายใน 40 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ท าให้ได้ความชื้นสุดท้ายของการ

อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เหลือ 12.3% และ

พลังงานไฟฟ้าเหลือ 11.5% ( อธิรุทธ์ิ ต่ายขาวและ

สมวบัติ ทีมทรัพย์ 2558  ความชื่นของการอบแห้ง

เฉลี่ยไม่เกิน 8.8 เปอร์เ ซ็นต์)ส าหรับการอบด้วย

พลังงานไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายในการอบแต่ละครั้ง

ประมาณ 55 บาท ส่วนการทดสอบด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบแต่ละครั้ง 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ในการทดลองครั้งนี้ท าให้ทราบว่า ส าหรับ

การอบสมุ น ไพรว่ านชั กมดลู ก ด้วยพลั งงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย

ภายในตู้อบ 40 องศาเซลเซียส ที่เวลาทดลอง 7 

ชั่วโมง ท าให้ได้ค่าความชื้น และน้ าหนักแห้งสุดท้าย

มีค่าที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้สรุปได้ว่าถ้าท าการอบ

สมุนไพรว่านชักมดลูกหั้น 5 กิโลกรัมด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ได้ 55 

บาทต่อครั้ง  

 ถ้าต้องการใช้เวลาในการอบแห้งน้อยลงควร

จะท าการอบด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงขึ้น แต่

จะมีค่าใช้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้น และจากการทดลอง

ในครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาและสร้างตู้อบสมุนไพรสองพลังงาน

ส าหรับใช้อบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกหั่นที่

ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ประหยัดเวลา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและมูลค่าในการแปรรูปสมุนไพรว่าน

ชักมดลูก หรือสมุนไพรอ่ืนๆ ที่สามารถประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่าย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

สมุนไพรใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา        ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา และ 3) 

เปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 357 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการ

ของ Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  พฤติกรรมการเปิดรับสารของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า      

ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวจากโทรทัศน์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีการเปิดรับข่าวจากโทรทัศน์

ระยะเวลา 15-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.5 โดยเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ร่วมกับบิดา/มารดา/พี่น้อง คิด

เป็นร้อยละ 32.0 เปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์แล้วน าสารเหล่านั้นไปพูดคุยกับบุคคลอ่ืน โดยพูดคุยบ้างเท่าที่

จ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 42.6 และเปิดรับข่าวการเมืองด้วยสาเหตุเพื่อรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

46.8  

 2.  คุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็น

ของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.69, 

mailto:%20patteerapat28@


 

 

 
 

143 

S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านการรายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อ

เหตุการณ์ทางการเมือง และด้านผลกระทบทางการเมือง มากที่สุด (X̅=3.80) รองลงมา คือ ด้านเหตุการณ์

ทางการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจ (X̅=3.74) และด้านความเด่นทางการเมือง และด้านความมีเง่ือนง า

ในทางการเมือง (X̅=3.70) ด้านความใกล้ชิดทางการเมือง (X̅=3.67) ด้านความขัดแย้งทางการเมือง (X̅=3.66) 

ด้านความผิดปกติทางการเมือง (X̅=3.63) ด้านความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทางการเมือง (X̅=3.62) ด้านเพศ

ในทางการเมือง (X̅=3.61)  

 3.  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สมาชิก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น และระยะเวลาการเป็นสมาชิก แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อคุณค่าข่าว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค ำส ำคัญ: คุณค่าข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น 

 

Abstract  

 This objectives of this research were to 1)  study the exposure behavior of members 

of local cable television stations in Nakhon Ratchasima province 2)  study of political news 

values for local cable television stations in Nakhon Ratchasima province by opinion members 

and 3)  comparison of political news values for local cable television stations in Nakhon 

Ratchasima province classified by demographic characteristics. 

 The samples used in this research were 357 local cable television stations members 

in Nakhon Ratchasima province.  Use a proportional random sampling and purposive 

sampling.    The instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed 

by using Frequency Distribution, percentage, mean and standard deviation, t-test, F-test One 

Way ANOVA and Least Significant Difference. The results showed that 

 1) Exposure behavior of local cable television stations members in Nakhon Ratchasima 

showed that:  receive news from the television three to four times a week, 42.9%. Use the 

time 15-30 minute, 32.5%. Receive news from TV with your father/mother/relatives, 32.0%. 

Receive news from television and then bring them to talk to other people by talking as 

necessary, 42.6%. And the reason is to news update, 46.8% 

 2)  political values for local cable television stations in Nakhon Ratchasima province 

by opinion members in Nakhon Ratchasima province was at high level ( X̅=3.69, S.D.=0.75). 

When considering each side, it was found that their opinion in live reporting and timeliness 

and political consequence the most ( X̅=3.80) .The next on people are interest ( X̅=3.74) . 
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Prominence and suspense ( X̅=3.70) .  Political proximity ( X̅=3.67) .Political conflict ( X̅=3.66). 

Political unusualness (X̅=3.63). Political progress (X̅=3.62). Political sex (X̅=3.61). 

 3)  The comparing of political values for local cable television stations in Nakhon 

Ratchasima province classified by demographic characteristics was found sex, age, 

educational level, status, occupation, salary, members of local cable television and 

membership duration were different opinion on the political values for local cable television 

significantly at .05 level. 

 

Keywords: Political News values, Local cable television 

 

1.  บทน ำ 

บทบาทของสื่อมวลชนภายหลังการท า

รัฐประหารเพื่อควบคุมอ านาจการปกครองของ

ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อ

จัดการสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของ

ประชาชนที่เกิดขึ้น         ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมนั้น 

สื่อมวลชนเองถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบจากรัฐบาล 

นักการเมือง ประชาชน นักวิชาการและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องต่างๆถึงความเชื่อมั่นในการเสนอข่าวสาร

ทางการเมือง อย่างกว้างขวางดังที่ กฤชณัท    แสนทวี 

(2555: 1) กล่าวไว้ว่า สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่ได้รับ

ผลกระทบ เพราะถูกกล่าวหาและพาดพิงถึงบทบาท

หน้ าที่ ในการสื่ อส ารทางการ เมื อ ง (Political 

Communication) ระหว่างรัฐบาลและประชาชนใน

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งทางความ

คิดเห็นทางการเมืองอย่างชัดเจน ดังที่ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ ได้แบ่งแยกทางความคิดเห็นทางการเมือง

ออกเป็นฝ่ายเป็นขั้วอย่างชัดเจน สาเหตุหนึ่งอัน

เนื่องมาจากการน าเสนอข่าวการเมืองที่ขาดคุณค่าข่าว

การเมือง  

 การน าเสนอข่าวการเมืองของสื่อโทรทัศน์มี

บทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้  

ความคิดเห็น และข่าวสารทางการเมืองให้แ ก่

ประชาชน เพราะสื่อโทรทัศน์สามารถสื่อสารไปยังผู้

รับชมในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับชมได้

อย่างรวดเร็วคราวละมากๆ โดยที่สื่อโทรทัศน์ สามารถ

เร้าความสนใจ และจูงใจให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามได้ 

โ ดย เ ฉพาะ ในทางการ เ มื อ ง  และที่ ผ่ านมา

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาที่

มีบทบาทส าคัญในการสื่อสารทางการเมือง (Political 

Communication) คือ สถานีโทรทัศน์เคซีทีวี และ

สถานี โทรทัศน์ ดี เอ็นทีวี  ซ่ึ งมีความใกล้ ชิ ดกับ

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยมีหน้าที่เป็น

สื่อกลางในการรายงานข่าวสารทางการเมือง และอ่ืนๆ 

ให้กับคนในชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้รับรู้เหตุการณ์

ต่างๆ ที่ เ กิดขึ้นเปรียบดังสถาบันทางสังคมที่มี

ความส าคัญต่อการสื่อสารทางการเมืองในการเสนอ

ข่าวสารทางการเมืองไปสู่ประชาชนหรือมวลชน ใน

ฐานะตัวแทน (Agent) ที่ท าหน้าที่ ในการส ารวจ

ตรวจสอบเหตุการณ์ (Surveillance Function) และท า

หน้าที่ในเชิงประสานสัมพันธ์ (Correlation Function) 

ให้กับประชาชนในทางการเมือง  
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 ดังนั้น การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความส าคัญต่อการ

เปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองของ

ประชาชน  เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า ข่าวใดที่มีคุณค่าข่าว

มากก็จะท าให้ข่าวนั้นได้รับความสนใจจากประชาชน

มากด้วยเช่นกัน ดังที่ เสริมศิริ  นิลด า (2555: 12) 

กล่าวถึงคุณค่าข่าว (News Values) ว่ามีความส าคัญ

เป็นอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ด้วย

เหตุผลที่ว่าข่าวใดที่ประกอบด้วยคุณค่าข่าวมาก ข่าว

นั้นก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนมากด้วย

เช่นกัน ประกอบกับ “คุณค่าข่าวการเมือง” ตาม

ความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นเกณฑ์ที่สื่อมวลชน

ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและการน าเสนอเป็นข่าว

การเมือง ที่มีคุณค่า เหมาะสม และน่าสนใจ เพราะ

คุณค่าข่าวการเมืองที่เหมาะสม และน่าสนใจนั้น มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนใน

สังคมประชาธิปไตย ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ

ของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจศึกษาคุณค่าข่ า ว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา ตามความต้องการของสมาชิก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

 

2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารของ

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา 

2.  ศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

3.   เปรียบเทียบคุณค่าข่ าวการ เมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

3.  กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิ จัยได้รวบรวม ทบทวน 

และประมวลองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องจากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและ

ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มา

อธิบายปรากฏการณ์คุณค่าข่าวการเมืองส าหรับ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียดดังนี้ 

 3.1  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน 

 3.1.1  บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน เป็น

กรอบการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ส าคัญของ

สื่อมวลชนไว้ดังนี้ คือ 1) การเป็นผู้แจ้งข่าวสาร 

(Informer) ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ความรู้ เหตุการณ์ 

ส ถ า น ก า ร ณ์  ห รื อ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ใ น สั ง ค ม                   

2)  การกลั่นกรองข่าวสารที่มีคว ามน่ าสน ใ จ 

ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 3) การ

ก าหนดวาระข่าวสารแก่สังคม (Agenda-setting) ที่

จะเป็นผู้ชี้น าหรือเสนอข่าวสารที่ เ ก่ียวข้อ งทั้ ง

โดยตรงหรืออ้อมแก่สังคม 4) การเป็นสื่อกลางช่อง

ทางการสื่อสารในสังคม เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้

เข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

 3.1.2  บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน

ประเภทโทรทัศน์ มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการ

น าเสนอข่าวสาร หรือเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ ส าคญั 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ผ่านช่องทางการ

สื่อสารที่ผู้รับสารสามารถรับรูข้้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่

ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก และการเข้าถึงเนื้อหา

ได้น่าสนใจผ่านเนื้อหา ภาพ เสียง และการ
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เคลื่อนไหว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

สื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ 

 3.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่ำข่ำว 

 3.2.1  ความหมายของข่าว คือ ผลผลิตด้าน

ข่าวสารของสื่อมวลชนที่เกิดจากการสื่อข่าวและ

รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ

ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้นการรับรู้ของประชาชน ใน

ด้านข้อเท็จจริงที่เป็นจริงในสังคมและเกิดประโยชน์

โดยตรงต่อสังคม 

 3.2.2  ประเภทของข่าวจ าแนกตามเกณฑ์ใน 

2 ลักษณะ คือ 1) จ าแนกประเภทของข่าวตามพื้นที่

ของเหตุการณ์ที่เป็นข่าว และ 2) จ าแนกประเภท

ของข่าวตามเนื้อหา หรือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่

เป็นข่าว 

 3.2.3  คุณค่าข่าว ในการปฏิบัติงานของ

สื่อมวลชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินใจ

น าเสนอข่าวสู่ประชาชน จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณค่า

ข่าวท่ีเป็นตัวบ่งชี้ว่าข่าวทีน่ าเสนอนั้น มีความส าคัญ

และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับรู้ข่าวสาร โดยพิจารณา

จากหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบหรือคุณลักษณะ

ของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซ่ึงประกอบไปด้วยอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ดังนี้ 1) ความทันสมัย 2) 

ความส าคัญ 3) ความเด่น 4) ความใกล้ชิด 5) ความ

แปลกประหลาด 6) ความก้าวหน้าหรือภัยพิบัติ 7) 

ผลกระทบ 8) ความแปลกใหม่ 9) ความสนใจของ

มนุษย์ และ  10) เรื่องเก่ียวกับเพศ 

 3.3  แนวคิดเก่ียวกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 

 การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กระบวนการ

สื่อสารทุกรูปแบบที่นักการเมือง ตัวแสดงทางการเมือง 

(Political Actors) และประชาชนในทางการเมืองท า

การสื่อสาร ทั้งในรูปแบบวัจนภาษาและ     อวัจ

นภาษา เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดไปสู่ประชาชน

หรือผู้มีอ านาจทางการเมือง เพื่อให้บรรลุผลทางการ

เมืองที่ต้ังไว้ โดยการสื่อสารเป็นกระบวนการพื้นฐาน

ส าหรับกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด ซ่ึงประกอบไป

ด้วย ผู้ส่งสาร (Communicator) สาร (Message) สื่อ 

(Media) ผู้ รับสาร (Receiver) และการตอบสนอง 

(Response) โดยมีเพื่อเป้าหมายทางการเมืองในระดับ

ต่างๆ เช่ น  การริ เ ริ่ ม  ( Initiation)  การสนทนา 

(Conversation) การสนับสนุนหรือการเสริมก าลั ง 

(Reinforcement) และการกระตุ้น (Activation) ทาง

การเมืองในด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีผลของ

การสื่อสาร หรือมติมหาชน ทั้งในผลระยะสั้น ปาน

กลาง และยาว ตลอดจนผลทางสังคมหรือจิตวิทยาทั้ง

โดยตรงและอ้อม โดยการสื่อสารทางการเมืองส่งเสริม

องค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ คือ 

สนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาล (Popular Support 

Government) การแข่งขันทางการเมือง (Political 

Competition) การผลัดเปลี่ยนอ านาจ (Alternation in 

Power) ความเป็นตัวแทนของประชาชน (Popular 

Representation) เสียงข้างมาก (Majority Rule) การ

คั ด ค้ า น แ ล ะ ข้ อ แ ย้ ง  ( Right of Dissent and 

Disobedience) ความเสมอภาคทางการเมือง (Political 

Equality) การฟังความคิดเห็นของประชาชน (Popular 

Consultation) และอิสรภาพของสื่อมวลชน (Free 

Press) 

 3. 4  แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บลั กษณะทำง

ประชำกรศำสตร์  เป็นแนวความคิดที่พยายาม

ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง ในด้านคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมที่ต่างกัน นั่นคือ มองว่าบุคคลที่มี

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ก็จะมี

พฤติกรรมในการเปิดรับแตกต่างกัน นอกจากนั้น

แ น ว คิ ด นี้ ยั ง เ ชื่ อ ว่ า  บุ ค ค ล มี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุระดับ

การศึกษา อาชีพ และ รายได้ เป็นต้น จะมีความคิด 
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ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป

ด้วย 

 3.5  บริบทของสื่อโทรทัศน์และโทรทัศน์

เคเบิ้ลท้องถ่ิน เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มี

บทบาทหน้าที่ส าคัญในการสื่อสาร โดยเฉพาะ

ในทางการสื่อสารทางการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น หรือภูมิภาคมากกว่า

โทรทัศน์แบบฟรีทีวี จึงท าให้โทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีมี

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดวาระข่าวสารหรือ

กลั่นกรองข่าวสารที่มีความน่าสนใจ ส าคัญ และ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภูมิภาคอย่าง

แท้จริงมากกว่าสื่อส่วนกลางหรือโทรทัศน์แบบฟรี

ทีวี ท าให้สื่อโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีมีความจ าเป็นและ

ส าคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภูมิภาคในฐานะ

สถาบันสื่อสารมวลชนที่มีความส าคัญและมีพลังต่อ

ประชาชนในทางการเมือง ในการขับเคลื่อนข่าวสาร

ทางการเมืองอย่างแท้จริง 

3.6 กรอบแนวคิด  

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

4.  วิธีวิจัย 

 4.1  ด้ำนประชำกร 

 ประชากรที่ ใช้ ศึ กษาวิ จั ยในครั้ งนี้  คื อ 

ประชาชนที่เป็นสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น

ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สถานีโทรทัศน์เคซีทีวี 

(KCTV) จ านวน 1,500 คน และสถานีโทรทัศน์ดีเอ็นทวีี 

(DNTV) จ านวน 1,800 คน รวมทั้งสิ้น 3,300 คน 

4.2  กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิ จัย

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร  Taro 

Yamane (1970: 727) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    

ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% จะ

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 357 คน  

 4.3  กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 ผู้ วิ จัยใช้วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่

ค านึ งถึ งความน่าจะเป็น (Non-Probability) ด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วน (Proportional 

Random Sampling)  และการสุ่ม ตัวอย่า งแบบ

เ จาะจง  ( Purposive Sampling)  โ ดยมี ขั้ น ตอน

ดังต่อไปนี้ 

 1)   การ สุ่ ม ตั วอย่ า งแบบ เป็ น สัดส่วน 

(Proportional Random Sampling)  

 2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) คือ พิจารณาเลือกตัวอย่าง

ในการกรอกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ

สมาชิกของสถานีโทรทัศน์เคซีทีวี (KCTV) จ านวน 

162 คน และสมาชิกของสถานีโทรทัศน์ดีเอ็นทีวี 

(DNTV) จ านวน 195 คน ท่ีเดินทางมาติดต่อกับทาง

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นทั้ง 2 สถานี ตามสัดส่วน

ที่ก าหนดไว้  

 4.4  ตัวแปร 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะประชำกรศำสตร์ 
 

1.เพศ  

2.  อายุ  

3.  การศึกษา 

4.  สถานภาพ  

5.  อาชีพ  

6.  รายได้ 

7.  สมาชิกสถานีโทรทัศน์

เคเบิ้ลท้องถิ่น 

8.  ระยะเวลาการเป็น

สมาชิก 

 

คุณค่ำข่ำวกำรเมืองส ำหรับสถำนีโทรทัศน์ 

เคเบ้ิลท้องถิ่นในจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

1.  การรายงานเหตุการณ์ที่สดและ 

ทันต่อเหตุการณ์ทางการเมือง 

2.  เหตุการณ์ทางการเมืองที่ 

ประชาชนให้ความสนใจ 

3.  ความใกล้ชิดทางการเมือง 

4.  ผลกระทบทางการเมือง 

5.  ความเด่นทางการเมือง  

6.  ขัดแย้งทางการเมือง  

7.  ความมีเง่ือนง าในทางการเมือง 

8.  ความผิดปกติทางการเมือง 

9.  ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทาง 

การเมือง 

10.  เพศในทางการเมือง 
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 4.4.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพอาชีพ 

รายได้ต่อเดือน สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิน่ 

และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 4.4.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ได้แก่ คุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์

เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 

การรายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อเหตุการณ์

ทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนให้

ความสนใจ ความใกล้ชิดทางการเมือง ผลกระทบ

ทางการเมือง ความเด่นทางการเมือง ความขัดแย้ง

ทางการเมือง ความมีเง่ือนง าในทางการเมือง ความ

ผิดปกติทางการเมือง ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ

ทางการเมือง และเพศในทางการเมือง 

 4.5  กำรทดสอบเครื่องมือทำงกำรวิจัย 

  4.5.1  การทดสอบความ เที่ ย ง ต ร ง 

(Validity) 

 ผู้ วิ จั ย ไ ด้น าแบบสอบถามไปหาความ

เที่ยงตรง (Validity)  โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์       ดร.วิเชียร ก่อ

กิจกุศล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทางการวิจัย จ านวน 

11 ท่าน ได้แก่  

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า  

2) อาจารย์ ดร.บัณฑิต ต้ังประเสริฐ  

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ยิ้มประเสริฐ  

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญตา ช่วยมาก  

5) อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข 

6) อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา 

7) อาจารย์ ดร.ทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์ 

8) คุณฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ 

9) คุณบุญมี เดชาวุธ  

10) คุณประสิทธิ์ ต้ังประเสริฐ 

11) คุณนันทวัลย์ ชิดพลกรัง 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity)  และความเหมาะสมของภาษ าที่ ใ ช้  

(Wording)  ส าหรับวัดค่าตัวแปรแต่ละตัว และ

ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมินข้อ

ค าถามที่อย่างระหว่าง 0.05-1.00 ซ่ึงถือว่ามีความ

เที่ยงตรงและใช้ได้จริง และขอค าแนะน าในการ

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจริง 

 

 4.5.2  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)   

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไข

ตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือ และมีค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) ที่

อยู่ระหว่าง 0.05-1.00 ซ่ึงถือว่ามีความเที่ยงตรงและ

ใช้ได้จริง น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับตัวอย่างที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงในอ าเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน แล้วจึง

น าม าหาค่ าค วาม เชื่ อมั่ น  โ ดยวิ ธี ก ารหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient: ∝) โดยมีระดับความเชื่อมั่น

มากกว่า 0.70 ซ่ึงเมื่อน าไปทดสอบแล้วได้ความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.943 จึงถือว่าแบบสอบถามนี้ใช้ได้

จริง  

4.6  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็น เครื่องมือในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล  โดย

ด าเนินการลงพื้นที่และแจกแบบสอบถามกับสมาชกิ

ของสถานีโทรทัศน์เคซีทีวี (KCTV) และสมาชิกของ
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สถานีโทรทัศน์ดีเอ็นทีวี (DNTV) ตามสัดส่วนจากการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และให้กลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมี

รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1)  ผู้วิ จัยด าเนินการประสานงานกับทาง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เพื่อขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บ

ร วบร วมข้ อมู ลทางการ วิ จั ย กับสมาชิ กของ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น 

 2)  ผู้วิจัยด าเนินการประสานงานเพื่อจัดส่ง

หนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทางการวิจัยกับสมาชิกของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่น 

 3)  ผู้วิ จัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม

ให้กับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับสมาชิกของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2561 

 4)   ผู้ วิ จั ย ร วบร วมแบบสอบถามจาก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

4.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 

 เ มื่ อ ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม

แบบสอบถามครบตามจ านวนแล้ว จะด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม

แ ล ะ ท า ก า ร บั น ทึ ก แ ล ะ ล ง ร หั ส ข้ อ มู ล ด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ Statistical Package for the 

Social Science (SPSS)  ในการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และน าผลการ

วิเคราะห์มาจัดท าตารางเพื่อน าเสนอและสรุปผล

การวิเคราะห์ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

ทางการวิจัย ดังนี้ 

 1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังต่อไป 

  1.1)  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ

พฤติกรรมการเปิดรับสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.2)  ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ตามความ

คิ ด เ ห็ นของสมาชิ กเค เบิ้ ลท้อ งถิ่น ใน จั งหวัด

นครราชสีมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

  2.1)  วิเคราะห์คุณค่าขา่วการเมอืง จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และการ

เป็นสมาชิกสถานีเคเบิ้ลท้องถิ่น โดยใช้การทดสอบ

ค่าที (t-test for Independent) 

  2.2)  วิเคราะห์คุณค่าขา่วการเมอืง จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอ่ืนๆ โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test one 

way ANOVA)  เ มื่ อพบความแตก ต่า งอ ย่ า ง มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าการทดสอบรายคู่ 

โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1  ผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1  ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำน

ประชำกรศำสตร์ของสมำชิกสถำนีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถ่ินในจังหวัดนครรำชสีมำ 
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ลักษณะของประชากรศาสตร์ของ

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.2 ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปีจ านวน 133 คน      

คิดเป็นร้อยละ 37.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 สถานภาพโสด 

จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.3         มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

มากที่สุดจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 เป็น

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ ลท้องถิ่นดีเอ็นทีวี  

(DNTV) จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 คน 

และเป็นสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นเคซีทีวี 

(KCTV) จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 คน 

โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกระหว่าง 4-6 ปี 

จ านวน 123 คน  

ตอนที่  2  ผลกำรศึกษำข้อมูล

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร เ ปิ ด รั บ ส ำ ร ข อ ง ส ม ำ ชิ ก

ส ถ ำ นี โ ท ร ทั ศ น์ เ ค เ บิ้ ลท้ อ ง ถ่ิ น ใ น จั งหวั ด

นครรำชสีมำ 

พฤติกรรมการเปิดรับสารของสมาชิก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ

ข่าวจากโทรทัศน์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 153 

คน   คิดเป็นร้อยละ 42.9 โดยเปิดรับข่าวจาก

โทรทัศน์ระยะเวลา 15-30 นาที จ านวน 116 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีการเปิดรับข่าวสารจาก

โทรทัศน์ร่วมกับ บิดา/มารดา/พี่น้อง จ านวน 135 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 โดยมีการเปิดรับข่าวสาร

จากโทรทัศน์แล้วน าสารเหล่านั้นไปพูดคุยกับบุคคล

อ่ืน โดยพูดคุยบ้างเท่าที่จ าเป็น จ านวน 152 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.6 และเปิดรับข่าวการเมืองด้วย

สาเหตุเพื่อรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด จ านวน 

248 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8  

ตอนที่  3  ผลกำรศึกษำข้อมูล

เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข่ ำ ว ก ำ ร เ มื อ ง ส ำ ห รั บ

ส ถ ำ นี โ ท ร ทั ศ น์ เ ค เ บิ้ ลท้ อ ง ถ่ิ น ใ น จั งหวั ด

นครรำชสีมำ ตำมควำมคิดเห็นของสมำชิก

สถำนีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถ่ิน 

คุ ณ ค่ า ข่ า ว ก า ร เ มื อ ง ส า ห รั บ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็น

ที่ มี ต่ อ คุ ณ ค่ า ข่ า ว ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ส ม า ชิ ก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อคุณค่าข่าวการเมือง 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็น

ต่อคุณค่าข่าวการเมือง มากที่สุด คือ ด้านการ

รายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อเหตุการณ์ทาง

การเมือง และด้านผลกระทบทางการเมือง คิดเป็น

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ ด้านเหตุการณ์

ทางการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจ มีความ

คิดเห็นต่อคุณค่าข่าวการเมือง อยู่ในระดับมาก คิด

เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และด้านที่มคีวามคิดเห็น

ต่อคุณค่าข่าวการเมือง น้อยที่สุด คือ ด้านเพศ

ในทางการเมือง มีความคิดเห็น ต่อคุณค่าข่าว

การเมือง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.61 แสดงดังตาราง 

 

ตำรำงที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เก่ียวกับคุณค่าข่าวการเมืองส าหรับ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของ

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น 
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คุณค่ำข่ำวกำรเมือง 
ระดบัควำมคดิเหน็ 

ควำมหมำย 
�̅� S.D. 

1. ด้านการรายงานเหตุการณ์ 

ท่ีสดและทันต่อเหตุการณ์ 

ทางการเมือง 

3.80 0.71 มาก 

2. ด้านเหตุการณ์ทางการเมือง 

ท่ีประชาชนให้ความสนใจ 

3.74 0.72 มาก 

3. ด้านความใกล้ชิดทางการเมือง 3.67 0.88 มาก 

4. ด้านผลกระทบทางการเมือง 3.80 0.69 มาก 

5. ด้านความเด่นทางการเมือง 3.70 0.69 มาก 

 6. ด้านความขัดแย้งทางการเมือง 3.66 0.84 มาก 

 7. ด้านความมีเงื่อนง าในทาง 

การเมือง 

3.70 0.69 มาก 

 8. ด้านความผิดปกติทางการเมือง 3.63 0.75 มาก 

 9. ด้านความก้าวหน้าหรือ 

พัฒนาการทางการเมือง 

3.62 0.73 มาก 

 10. ด้านเพศในทางการเมือง 3.61 0.78 มาก 

ภำพรวม 3.69 0.75 มำก 

 

ตอนที่  4  ผลกำรเปรียบเทียบ

คุณค่ำข่ำวกำรเมืองส ำหรับสถำนีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถ่ินในจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำม

ลักษณะประชำกรศำสตร์ 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าข่าว

การเมืองของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา มีความแตกต่างกันตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์  ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 2  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 

(N = 357 คน) 

ลักษณะทำง

ประชำกร 
N �̅� S.D. t p 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

167 

190 

 

3.67 

3.72 

 

0.75 

0.75 

 

-

0.81 

 

0.42 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อคุณค่าขา่ว

การเมือง ด้านความมีเง่ือนง าในทางการเมือง และ

ด้านความผิดปกติทางการเมือง มากกว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

ตำรำงที่ 3  การเปรียบเทยีบคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอายุ 

(N = 357 คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 4 8.78 2.19 6.28 0.00 

ภายในกลุ่ม 352 123.00 349.00   

รวม 356 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่าง

กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเหตุการณ์

ทางการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจ ด้านความ

ใกล้ชิดทางการเมือง ด้านผลกระทบทางการเมือง 

ด้านความเด่นทางการเมือง ด้านความขัดแย้งทาง

การเมือง ด้านความมีเง่ือนง าในทางการเมือง ด้าน

ความผิดปกติทางการเมือง ด้านความก้าวหน้าหรือ

พัฒนาการทางการเมือง และด้านเพศในทาง

การเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตำรำงที่ 4  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมืองของ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามการศึกษา 

(N=357คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 3.80 1.90 5.25* 0.01 

ภายในกลุ่ม 354.00 127.98 0.36   

รวม 356.00 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามการศึกษา โดยภาพรวม

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการ

รายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อเหตุการณ์ทาง

การเมืองด้านเหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนให้

ความสนใจ ด้านความใกล้ชิดทางการเมือง ด้าน

ผลกระทบทางการเมือง ด้านความขัดแย้งทางการเมือง 

ด้านความมีเง่ือนง าในทางการเมือง และด้านความ

ผิดปกติทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

ตำรำงที่ 5  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสถานภาพ 

(N = 357 คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 2.52 0.84 2.30 0.08 

ภายในกลุ่ม 353.00 129.25 0.37   

รวม 356.00 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  จากตารางพบว่า คุณค่าข่าว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความ

เด่นทางด้านการเมือง ด้านความมีเง่ือนง าในทาง

การเมือง และด้านความผิดปกติทางการเมือง แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตำรำงที่ 6  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ 

(N = 357 คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 8.00 8.67 1.08 3.06* 0.00 

ภายในกลุ่ม 348.00 123.10 0.35   

รวม 356.00 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ ลท้องถิ่ นใน จั งห วั ด

นครราชสีมาจ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่าง

กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความใกล้ชิด

ทางการเมือง ด้านผลกระทบทางการเมือง ด้านความ

เด่นทางการเมือง ด้านความขัดแย้งทางการเมือง ด้าน

ความมีเง่ือนง าในทางการเมือง ด้านความผิดปกติทาง

การเมือง ด้านความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทาง

การเมือง และด้านเพศในทางการเมือง แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

ตำรำงที่ 7  การเปรียบเทยีบคุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามรายได้ต่อ

เดือน 

(N = 357 คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 4.00 3.57 0.89 2.45* 0.05 

ภายในกลุ่ม 352.00 128.20 0.36   

รวม 356.00 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดย

ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าด้านเหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนให้

ความสนใจด้านผลกระทบทางการเมือง ด้านความ

ผิดปกติทางการเมือง และด้านความก้าวหน้าหรือ

พัฒนาการทางการ เมืองแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตำรำงที่ 8  การเปรียบเทียบคุณค่าข่าวการเมืองของ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามสมาชิกสถานี

เคเบิ้ลท้องถิ่น 

(N = 357 คน) 

ลักษณะทำง

ประชำกร 
N �̅� S.D. t p 

ส ม ำ ชิ ก ส ถ ำ นี

เคเบิ้ลท้องถิ่น 

KCTV 

DNTV 

 

 

162 

195 

 

 

3.64 

3.74 

 

 

0.57 

0.64 

 

 

-

1.51 

 

 

0.13 

 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามสมาชิกสถานีเค เบิ้ ล

ท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกสถานี

เคเบิ้ลท้องถิ่นดีเอ็นทีวี (DNTV) มีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าข่าวการเมือง ด้านการรายงานเหตุการณ์ที่สด

และทันต่อเหตุการณ์ทางการเมืองด้านเหตุการณ์

ทางการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจและด้าน

ความใกล้ชิดทางการเมือง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่

เป็นสมาชิกสถานีเคเบิ้ลท้องถิ่นเคซีทีวี (KCTV) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตำรำงที่ 9  การเปรียบเทยีบคุณค่าข่าวการเมืองของ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา จ าแนกตามระยะเวลาการ

เป็นสมาชิก 

(N = 357 คน) 

แหล่งควำม

แปรปรวน 

df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 4.00 3.04 0.76 2.08 0.08 

ภายในกลุ่ม 352.00 128.74 0.37   

รวม 356.00 131.77    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

จากตารางพบว่า คุณค่าข่าวการเมือง

ส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าด้านความใกล้ชิดทางการเมืองแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.2  อภิปรำยผลกำรวิจัย 

การศึกษาวิ จัย เรื่อง “การศึกษา

คุณค่าข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา” สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

1.  พฤติกรรมการเปิดรับสารของ

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา ส่วนใหญ่มีการ เปิดรับข่ าวจาก

โทรทัศน์  

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีต่อ

ครั้ง โดยเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ร่วมกับบิดา/

มารดา/พี่น้อง แล้วน าสารเหล่านั้นไปพูดคุยกับ

บุคคลอ่ืน       โดยพูดคุยบ้างเท่าที่จ าเป็น และ

เปิดรับข่าวการเมืองด้วยสาเหตุเพื่อรู้เท่าทันต่อ

เหตุการณ์มากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อให้เป็นคน

ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ พื่ อ ช่ ว ย ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จใน
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ชีวิตประจ าวันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรัศมิ์ 

ฐิติกุลเจริญ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าข่าวในการ

น าเสนอของสื่อมวลชนไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่นิยมเปิดรับข่าวร่วมกับบิดา/มารดา/พี่นอ้ง  

ซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Palmgreen และ 

Rayburm (1982)  ไ ด้ศึกษาเรื่ อง การใช้สื่ อเพื่อ

ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อ

โทรทัศน์ พบว่า ความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน 

ที่ต้องการจะน าเนื้อหาสาระจากสื่อที่เปิดรับนั้นมา

ใช้ ป ร ะ โยชน์ เ พื่ อปร ะกอบการ ตัดสิ น ใจ ใ น

ชีวิตประจ าวันของตนนั่นเองและสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศกลวรรณ ศิริมาศ (2554) ได้ศึกษา

เรื่อง ความพึงพอใจการเปิดรับชมรายการขา่ว 3 มิติ 

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนน าความรู้ที่ได้

จากการรับชมรายการข่าวไปประกอบในการด าเนิน

ชีวิต และน าไปสนทนากับบุคคลอ่ืน 

2.   คุณค่าข่ าวการ เมืองส าหรั บ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นต่อคุณค่าข่าวการเมือง อยู่ในระดับมาก ซ่ึง

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านที่มีความ

คิดเห็นต่อคุณค่าข่าวการเมืองมากที่สุด คือ ด้าน

การรายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อเหตุการณ์

ทางการเมือง   และด้านผลกระทบทางการเมือง 

รองลงมาคือ       ด้านเหตุการณ์ทางการเมืองที่

ประชาชนให้ความสนใจ       มีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าข่าวการเมือง อยู่ในระดับมาก และด้านที่มี

ความคิดเห็นต่อคุณค่าข่าวการเมือง     น้อยที่สุด 

คือ ด้านเพศในทางการเมือง มีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าข่าวการเมือง อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศกลวรรณ ศิริมาศ (2554) ได้ศึกษา

เรื่อง ความพึงพอใจการเปิดรับชมรายการขา่ว 3 มิติ 

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ข่าวที่น าเสนอส่วนใหญ่มี

ลักษณะของเนื้อหารายการที่เน้นความทันสมัยและ

ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุภวัฒน์ สงวนงาม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชม รายการ

ข่าวสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนของประเด็นเนื้อหาของข่าวที่ผู้ชมให้

ความส าคัญมากที่สุดคือ ความทันสมัย หรือมีความ

สด ทัน ต่อเหตุการณ์ของข่าวที่น า เสนอ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุพร เกิดสมบุญ 

(2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับชม

รายการข่าวโทรทัศน์ภาคเช้าของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของข่าว

มีผลต่อระดับการเปิดรับชมรายการข่าวโทรทัศน์

ภาคเช้าของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึง

ประกอบด้วย การน าเสนอข่าวทันเหตุการณ์ เนื้อหา

ข่าวที่น าเสนอน่าสนใจ สรุปประเด็นได้รวดเร็ว สั้น 

เข้าใจ เนื้อหาข่าวถูกต้อง 

3.   การ เปรียบเทียบคุณค่าข่ าว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จั งหวั ดนค ร ร าชสี ม า  จ าแนกตามลั ก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์    ซ่ึงจะเห็นได้ว่า อายุ การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา

การเป็นสมาชิก แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าข่าวการเมืองของสถานีโทรทัศน์เค เบิ้ ล

ท้องถิ่น แตกต่างกัน ในด้านความใกล้ชิด ด้าน

ผลกระทบทางการเมือง ด้านความมีเง่ือนง าในทาง

การเมือง และด้านความผิดปกติทางการเมือง ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Schramm (1973) ได้พูด

ถึงการเลือกรับข่าวสารจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 

ปร ะกอบ ด้วย  ปร ะสบการณ์  การปร ะ เ มิน
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สารประโยชน์ของข่าวสาร  ภูมิหลั งที่ ต่างกัน 

การศึกษาและสภาพแวดล้อม ความสามารถในการ

รับสาร บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ ซ่ึงยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ แซ่หลี (2555) ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บ ริ ก า ร เ ค เ บิ้ ล ที วี ท้ อ ง ถิ่ น ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภค ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพ แตกต่าง

กัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีท้องถิน่ 

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย  โต

พิพัฒน์ชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อการ

ชมรายการข่าวไอทีวี  ฮอตนิวส์ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ  อาชีพ ระดับ

การศึกษา และระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีทัศนคติ

ที่มีต่อการชมรายการข่าวไอทีวี ฮอตนิวส์ โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์ศิษฏ์ วรรณ

วิจิตร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พบว่า อายุ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีทัศนคติที่มีต่อ

การชมรายการข่าว แตกต่างกัน 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณค่าข่าว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา” สามารถสรุปผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 6.1  สรุปผลกำรวิจัย 

1.  พฤติกรรมการเปิดรับสารของ

สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวจาก

โทรทัศน์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด จ านวน 153 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อ

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 31.4 โดยส่วนใหญ่เปิดรับ

ข่าวจากโทรทัศน์ระยะเวลา 15-30 นาที มากที่สุด 

จ านวน 116 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา

คือ ระยะเวลา 30-60 นาที คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดย

เปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ร่วมกับบิดา/มารดา/พี่

น้อง มากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 

รองลงมาคือ ร่วมกับสามี/ภรรยา จ านวน 79 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.7 เปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์

แล้วน าสารเหล่านั้นไปพูดคุยกับบุคคลอ่ืน โดย

พูดคุยบ้างเท่าที่จ าเป็น       มากที่สุด จ านวน 152 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ พูดคุยตาม

ความสนใจ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 

และเปิดรับข่าวการเมืองด้วยสาเหตุเพื่อรู้เท่าทันต่อ

เหตุการณ์มากที่สุด จ านวน    248 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46.8 รองลงมาคือ เพื่อให้เป็นคนทันสมัย และ

เพื่อช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน จ านวน

สาเหตุละ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 

2.   คุณค่าข่ าวการ เมืองส าหรั บ

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามความคิดเห็นของสมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅=3.69, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าข่าวการเมืองด้านการรายงานเหตุการณ์ที่สด

และทัน ต่อเหตุการณ์ทางการ เมือง  และด้าน

ผลกระทบทางการ เมือง  ( X̅=3.80)  มากที่สุ ด 

รองลงมา คือ ด้านเหตุการณ์ทางการเมืองที่

ประชาชนให้ความสนใจ (X̅=3.74) และด้านความ

เด่นทางการเมืองและด้านความมีเง่ือนง าในทาง

การเมือง (X̅=3.70) ด้านความใกล้ชิดทางการเมือง 

(X̅=3.67) ด้านความขัดแย้งทางการเมือง (X̅=3.66) 

ด้านความผิดปกติทางการเมือง (X̅=3.63) ด้าน



 

 

 
 

156 

ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทางการ เ มื อ ง 

( X̅=3.62)  ด้านเพศในทางการ เมือง ( X̅=3.61) 

ตามล าดับ 

3.   การ เปรียบเทียบคุณค่าข่ าว

การเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จั งหวั ดนค ร ร าชสี ม า  จ าแนกตามลั ก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์ ไ ด้แ ก่ เพศ อายุ  การศึกษา 

สถานภาพ  อาชี พ  ร าย ไ ด้ ต่อ เ ดือน  สมาชิ ก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น และระยะเวลาการ

เป็นสมาชิก พบว่า สมาชิกสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล

ท้องถิ่น ใน จังหวัดนครราชสีมา ที่มี เพศ อายุ  

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สมาชิก

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น และระยะเวลาการ

เป็นสมาชิก แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อคุณคา่

ข่าวการเมืองส าหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.  องค์กรสื่อสารมวลชนประเภท

ต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ต้องมีนโยบายที่

ส่งเสริม สนับสนุน และสื่อสารทางการเมืองที่

ชั ด เ จน  และ เ อ้ือ ต่อ เ จตนารมณ์ แ ละสั งคม

ประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นกระบวนการสื่อสาร

ทางการเมืองที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นคุณค่าข่ าว

การเมืองที่เหมาะสม 

2 .   บร รณาธิการหรือผู้ สื่ อข่ าว

การเมืองของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ต้อง

ค านึงบทบาทของผู้ก าหนดวาระข่าวสาร/นาย

ทวาร/สุนัขยาม ในการคัดเลือกและน าเสนอข่าว

การเมือง โดยค านึงถึงเกณฑ์คุณค่าข่าวการเมืองทั้ง 

10 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

ประเด็นข่าวการเมืองและการรายงานข่าวการเมือง 

3.  กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์

ต้องค านึงถึงรูปแบบและเนื้อหาการรายงานข่าวทาง

การเมือง ที่ประกอบไปด้วย คุณค่าข่าวการเมือง

ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยมุ่งเน้นการ

รายงานข่าวการเมืองที่ครบถ้วน รอบด้าน และ

ถู ก ต้อง  ตลอดจน เ สนอแนะและชี้ น าสั งคม

ประชาธิปไตยได้ 

4.  องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน 

ต้องก าหนดแนวทางกระบวนการคัดเลือกและ

น าเสนอข่าวการเมือง โดยยึดหลักจากการพิจารณา

คุณค่าข่าวการเมือง ซ่ึงประกอบไปด้วย การรายงาน

เหตุการณ์ที่สดและทันต่อเหตุการณ์ทางการเมือง 

เหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจ 

ความใกล้ชิดทางการเมือง ผลกระทบทางการเมือง 

ความเด่นทางการเมือง  ความขัดแย้งทางการเมือง 

ความมีเง่ือนง าในทางการเมือง ความผิดปกติทาง

การเมืองความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทางการเมอืง 

และเพศในทางการเมืองมาเป็นเจตนารมณ์แห่ง

วิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ส่งเสริมการสื่อสารทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การน าเสนอข่าวการเมือง โดยน าคุณค่าข่าว

การเมืองมาตรวจสอบ ติดตาม และก ากับการ

น าเสนอข่าวการเมืองของสื่อสารมวลชน 

5.  ข่าวการเมืองต้องมีการส่งเสริม

ประเด็นคุณค่าข่าวการเมือง เพื่อท าหน้าที่ในการ

สื่อสารทางการเมือง โดยมุ่งเน้นข่าวการเมืองที่มี

คุณค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผู้รับสารภายใต้แนวคิด “ข่าวที่ขายได้ คือ ข่าวที่มี

คุณค่า” เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

6 .   คุ ณ ค่ า ข่ า ว ก า ร เ มื อ ง ที่

ประกอบด้วย การรายงานเหตุการณ์ที่สดและทันต่อ

เหตุการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมืองที่
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ประชาชนให้ความสนใจ ความใกล้ชิดทางการเมือง 

ผลกระทบทางการเมือง ความเด่นทางการเมือง 

ความขัดแย้งทางการเมือง  ความมีเง่ือนง าในทาง

การเมือง ความผิดปกติทางการเมือง ความก้าวหน้า

หรือพัฒนาการทางการเมือง และเพศในทาง

การเมือง จะเป็นหลักคิดหรือแนวทางให้กับสื่อต่างๆ 

ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อใหม่ ต่างๆ จะได้

แนวทางในการคัดเลือกและน าเสนอข่าวการเมืองที่

มีคุณค่าทางการเมืองสู่สังคมต่อไป 

7 .   ค วาม ต้องการข่ าวสารทาง

การเมืองของประชาชนจะเป็นสิ่งสะท้อนถึ งการ

เปิดรับสาร ความคิดเห็น ทัศนคติ และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในทางการเมือง เพราะฉะนั้น

คุณค่าข่าวการเมืองทั้ง 10 ประการ จะเป็นตัวบ่งชี้

ความสนใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสาร

ทางการเมือง ดังนั้น สื่อมวลชนต้องพิจารณาถึ ง

คุณค่าข่าวการเมืองประกอบการรายงานข่ าว

การเมืองอย่างจริงจัง 

 6.3  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้ง

ต่อไป 

1.  การศึกษาวิจัยด้านคุณค่าข่าว

การเมือง ควรมีการขยายกลุ่มไปยังสื่อมวลชนแขนง

อ่ืนๆ เช่น สื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียง  

หนังสือพิมพ์  สื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อใหม่ เป็น

ต้น 

2 .   ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค ว ร มี การ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพหรือผสมผสาน เพื่อศึกษามิติ

ด้านลึกเก่ียวกับคุณค่าข่าวการเมืองของสื่อต่างๆ 

3.  การวิจัยควรมีการศึกษาคุณค่า

ข่าวการเมืองหรือคุณค่าข่าวต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้

ส่งสารทางการเมือง สื่อมวลชน หรือประชาชน

ในทางการเมือง 

4.  การศึกษาวิจัยควรมีการศึกษา

คุณค่าข่าวอ่ืนๆ นอกเหนือจากคุณค่าข่าวการเมือง

เป็นคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ คุณค่าข่าวการศึกษา หรือ

คุณค่าข่าวสังคม เป็นต้น 

5.  การศึกษาวิจัยควรมีการศึกษา

ความสัมพันธ์ของคุณค่าข่าวการเมือง หรือคุณค่า

ข่าวอ่ืนกับความคิดเห็นของบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว 

หรือประชาชน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ศึกษา สภาพทั่วไป การเตรียมความพร้อม รูปแบบการเลือกศึกษาต่อ 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

และแบบจ าลองโลจิท วิเคราะห์ด้วยวิธี Binary Logistic regression 

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลังศึกษา

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.08 อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่

ด้วยกัน บิดาและมารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้รวมกัน 42,106.35 บาทต่อเดือน นักเรียนส่วน

ใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ โดยการเรียนพิเศษ การทดสอบวิชาความถนัด การทดสอบ 9 

วิชาสามัญ และรูปแบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน ส่วน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์พบว่า ปัจจัยภายในคือการมีจุดมุ่งหมายใน

ชีวิต และปัจจัยภายนอกคือการได้รับค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน สมการถดถอยถดถอยโลจิสติกส์สามารถ

พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 79.30 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือกศึกษาต่อฯ พบว่า (1) 

นักเรียนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์ลดลงร้อยละ 41.20 (2) 

นักเรียนที่เรียนแผนภาษา-คณิต มีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 28.79 เท่า และ (3) 

นักเรียนที่ให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มีโอกาสเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 2.27 

เท่า 
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Abstract 

 This research aims to study a general condition. Preparing to study a higher education 

degree.  Format to select higher education study and factor for study to higher education, 

social sciences :  hight school student in Udon Thani municipalities, 400 count list data 

analysis using descriptive statistics and logistic model with Binary Logistic regression method. 

 The study found that high school students examples mainly female.  High school 

graduation year 5 science-math lesson plan.  Have a cumulative grade point average is 3.08 

in families where parents live together.  His father and mother, the private business 

careers.  The combined income is 42,106.35 per month.  Most students are preparing for a 

special study by the guarantor.  Aptitude test subjects 9 test subjects and forms of higher 

education admission quotas that are practical and written. Factors affecting the guarantor to 

choose cable, social sciences found that internal factors is an aim in life, and external factors 

is to get advice from someone else.  The regression equation regression logistics can be 

accurately forecast section 79.30 percent of the study factors affecting the opportunity to 

choose a guarantor (1) found that students that parents live together. Have the opportunity 

to choose a guarantor calls social sciences decreased 41.20 percent (2) students who learn 

the language-defined plan.  Have the opportunity to choose social science increase cable 

guarantor 28.79 and (3)  the students attention to universities close to home.  Have the 

opportunity to study social sciences, increased cable guarantor 2.27 times 

 

Keyword : General condition, Preparing to study, Format to select, Higher Education 

 

1. บทน ำ 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจ านวน 157 แห่ง ท่ัว

ประเทศที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ของบุคคลให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสม

ร ถ น ะ ที่ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศภายใต้แรง

กดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ แรง

กดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศ

ต้อง เ ผชิญ เ พื่ อ ให้ คนไทยมีคุณภาพ ชีวิตที่ ดี  

สั งคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ

ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่

อย่างไรก็ตามการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นได้ส่งผล

กระกระทบต่อบุคคลที่จะเข้าท าการศึกษานั้นก็คือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ซ่ึงระหว่างที่ท าก าลัง

ศึกษานั้น ต้องแบ่งเวลาในการเรียนไปท าการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการ 



 

 

 
 

161 

จนอาจท าให้ผู้เรียนไม่ส าเร็จการศึกษา (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป) 

ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายที่

จะปรับปรุ งระบบการรับบุคคลเข้ าศึกษา ใน

สถาบันอุดมศึกษา จากเดิมที่ใช้การคัดเลือกบุคคล

เ ข้ าศึ กษา ในสถาบั น อุดมศึกษาร ะบบกลาง 

(Admissions) ระยะที่ 2 เป็นการคัดเลือกบุคคลเขา้

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university 

Central Admission System :  TCAS)  โ ด ย

หลักการส าคัญของ TCAS มี 3 ประการ คือประการ

แรกให้นักเรียนศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

ประการที่สองผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ใน

การตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค 

และประการที่สามสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัด

การทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ Clearing House 

เพื่อบริหาร 1 สิทธ์ิของผู้สมัคร ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

นักเรียนที่ไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัญหาการวิ่ง

สอบ และปัญหาภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองทาง 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2560) 

แต่หลังจากท าการคัดเลือกและเข้าศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เรียนได้

เลือกนั้นได้เกิดปัญหาที่ส าคัญตามมาก็คือผู้เรียนไม่

สามารถศึกษาในสิ่งที่ตัวเองได้เลือกไว้ได้ โดยให้

เหตุผล 3 ประการที่ส าคัญ ประการแรก คือ ไม่ได้มี

การวางแผนในการเข้าศึกษาต่อฯ ประการที่สอง คือ 

ผู้ เรียนไม่รู้จักตนเองหรือยังไม่ค้นพบตัวเองและ

ประการที่สาม คือ ผู้ปกครองเป็นผู้ ก าหนดใน

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยไม่ได้มีการสักถาม

จากผู้เรียน (ผู้จัดการออนไลน์, 2558) 

จากปัญหาที่ผู้เรียนแบ่งเวลาในการเรียน

ไปเข้าท าการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

และปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถศึกษาในสิ่งที่ตัวเองได้

เลือกไว้ได้นั้นท าให้ผู้เรียนต้องเสียเวลาในการค้นพบ

ตัวเองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ค่าสอบ 

ค่าเรียนพิเศษ ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่

ผู้ เ รียนต้องการ เมื่ อพิจารณาสิ่ ง เหล่านี้ในเชิง

เศรษฐศาสตร์แล้วถือว่ามีค่าเสียโอกาสที่สูงมาก 

ฉะนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษาโดยการพิจารณาพื้นฐานการเรียน 

ความต้องการของผู้ปกครอง ความพร้อมของ

ค่าใช้จ่าย ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับปัจจัยของ

ผู้ เรียนและสภาพตลาดแรงงานตลอดจนเพื่อให้

สถาบันการศึกษาได้ทราบถึงโอกาสในการเลือก

ศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะ

ได้จัดหลักสูตรหรือน าไปวางแผนในการรับนักศึกษา

ต่อไปและยังเป็นแนวทาง ส่งเสริมพัฒนา การ

ก า ห น ด น โ ย บ า ย ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ

ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

2.1 ศึกษาสภาพทั่วไป การเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและรูปแบบ

การเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการ

เลือกศึกษาต่อระดับอุดมสายสังคมศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 3.1 ปั จ จัยพื้ น ฐานของพฤ ติกรรมเป็น

การศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ อันเป็นต้นเหตูของ

การเกิดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจ บอก

แนวโน้มของพฤติกรรมและผลจากพฤติกรรม ที่จะ

เกิดขึ้นต่อไปได้ และเพื่อที่จะปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี
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ให้กับบุคคล อันจะได้หาแนวทางป้องกัน และหา

แนวทางพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ปัจจัย

หรือองค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์

ประกอบด้วย พื้นฐานพฤติกรรมสรีรวิทยา ด้าน

จิตวิทยา ด้านสังคมวิทยาและวัฒนธรรม (สิริอร 

วิชชาวุธ, 2554) 

 3.2 การตัดสินใจ สาเหตุและวิธีการของ

บุคคลตัดสินใจ คือ (1) บุคคลที่ตัดสินใจซ้ือโดยถือ

เกณฑ์เศรษฐกิจ (2) บุคคลที่ตัดสินใจซ้ือโดยคล้อย

ตามบุคคลอ่ืน (3) บุคคลที่ตัดสินใจซ้ือด้วยความ

เข้าใจ และ (4) บุคคลที่ตัดสินใจซ้ือด้วยอารมณ์ (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องบรรดล สุข

ปีติ (2539) ได้ท าการส ารวจเรื่อง ความสนใจและ

ความด้องการศึกษาต่อ ในสถาบันราชภัฏนครปฐม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ในเขตภมูภิาคตะวันตก 

ผลการส ารวจปรากฎว่า นักเรียนด้องการศึกษาใน

สถาบันราชภัฏนครปฐม สาเหตุที่เลือก เพราะเป็น

สถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน มีหลักสูตรตรงกับความ

ถนัด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2543) ได้

ท าการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความด้องการ

เข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 

พบว่าสาเหตุทีต่้องการเข้าศกึษาในสถาบันราช

ภฏัอนัดบัแรก คอื ค่าใชจ้่ายไมแ่พง เป็นสถาบนัที่

ด ีและเรยีนแลว้มโีอกาสจบ 
 เมธาวี สุขปาน (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน 

กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลวิจัยพบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านความพอใจหลักสูตรปัจจัยด้านความชอบ

ความถนัดและความสนใจ ปัจจัยด้านอิทธิพลชักจูง

จากบุคคลอ่ืน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการ

ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และปัจจัยด้น

ต้นทุน 

 

4. วิธีวิจัย 

 4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี จ านวน 6,235 คน 

 4.2 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง แบ่ง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาด

ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่า

ความผิดพลาดที่ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน (Taro Yamane, 

1967) และขั้นตอนที่ 2 น าสัดส่วนของประชากรที่

ได้มาหาขนาดตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด ได้ขนาด

ตัวอย่างที่ เท่ ากับ 400 คน เพื่อให้จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ครอบคลุม ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 

2 กลุ่มเท่าๆกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษาต่อฯ

สายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ด้วยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

4.3 เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม

เป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 

ตอน ซ่ึงแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้  ตอนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่ วไป การ เตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อฯ และรูปแบบการเข้าศึกษาต่อฯ และ

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับปัจจัย

ทางภาย ในและปั จ จัยภายน อก ขอ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม มีลักษณะค าถามแบบปลายปิดโดย

เป็นค าตอบมีลักษณะเป็น Dichotomous คือ มีผล 

หรือ ไม่มีผล 
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 4.4 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการ

วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ในส่วนของแบบสอบถามโดยดาเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้ (1) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและ

วรรณกรรมที่เ ก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจศึกษาต่อฯ (2) ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อ

สร้างแบบสอบถามที่ ใช้ในการวิ จัย  (3)  สร้าง

แบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยและตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity)  จากผู้ทรงคุณวุ ฒิ  

จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความ

ส อ ด ค ล้ อ ง  IOC ( Index of Item Objective 

Congruence) แล้วนาตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของ

ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้

สูตรคานวณ จากนั้นผู้วิจัยท าการคัดเลือกข้อคาถาม

ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป เพื่อ

น าไปทดลองใช้ต่อไป (4) น าแบบสอบถามที่สร้าง

ขึ้น และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ านวน 30 คน 

และ (5) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ

ฯ  ห า ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  ( Reliability) โ ด ย ใ ช้

สัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 

 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ไป

เก็บกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการ

แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรอเ ก็บ

แบบสอบถามทั้งหมดคืนด้วยตัวเอง และน าข้อมูลที่

ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมลงรหัส

และท าการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานทางสถติิ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยสังคมศาสตร์ 

ซ่ึงค านวณหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบจ าลองโลจิท 

 ในแบบจ าลองโอกาสเลือกการเลือกศึกษา

ต่อฯสายสังคมศาสตร์ ก าหนดให้ ตัวแปรตาม (Y)คือ 

โอกาสการเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์ ตัวแปร

อิสระ (X) ได้แก่ X1 คือ การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต X2 

คือ การหาข้อมูลเพื่อวางแผนในการศึกษาต่อฯ X3

คือ ความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย X4 คือ เกรดเฉลี่ย

สะสม X5 คือ รายได้รวมของบิดามารดา X6 คือ

สถานภาพของบิดามารดา X7 คือ แผนการเรียน X8 

คือ การยอมรับจากสังคม X9 คือ การสนับสนุนจาก

บุคคลอ่ืน X10 คือ เป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน X11 

คือ การได้รับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย และ X12 คือ การได้รับข่าวสาร

เก่ียวกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีของประเทศ 

ในการแปลผลของแบบจ าลองโลจิทเมื่อ

พิจารณาค่า Exp(B) จะบ่งบอกทิศทางของโอกาสที่

ตัวอย่างจะกลุ่มตัวอย่างในการเลือกศึกษาต่อฯสาย

สังคมศาสตร์ ซ่ึงพิจารณาได้ 3 กรณี ดังนี้  

1) ถ้า Exp (B) > 1 : โอกาสที่กลุ่มตัวอย่าง

ที่เลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์มีมากกว่าเมื่อ

เทียบกับโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกศึกษาต่อฯ

สายวิทยาศาสตร์ (โอกาสเพิ่มเป็นก่ีเท่า) 

2) ถ้า Exp (B) < 1 : โอกาสที่กลุ่มตัวอย่าง

จะเลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์ลดลงเมื่อเทียบ

กับโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกศึกษาต่อฯสาย

วิทยาศาสตร์ (โอกาสลดลงร้อยละ) หาได้จาก (1- 

Exp (B)*100) 

3) ถ้า Exp (B) = 1 : โอกาสที่กลุ่มตัวอย่าง

ที่เลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์เท่ากันเมื่อเทียบ
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โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะที่ เลือกศึกษาต่อฯสาย

วิทยาศาสตร์ 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลการวิจัย 

1) สภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่

เ ลื อกศึ กษา ต่อฯสายสั งคมศ าสตร์ และสาย

วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

78.25 รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 21.75 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 คิดเป็นร้อยละ 

39 . 00  โดยนั ก เ รี ยนที่ เ ลื อกศึกษา ต่อฯสาย

สังคมศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 

5 คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขณะที่นักเรียนที่ เลือก

ศึกษาต่อฯสายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 24.00 นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

คิดเป็นร้อยละ 52.00 โดยนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อ

ฯสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่แผนการเรียนภาษา-

คณิต คิดเป็นร้อยละ 33.50 ขณะที่นักเรียนที่เลือก

ศึกษาต่อฯสายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่แผนการ

เรียน วิทย์-คณิต คิดเป็นร้อยละ 36.00 นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ท างานพิเศษคิดเป็นร้อยละ 

91.50 และท างานพิเศษคิดเป็นร้อยละ 8.50 ซ่ึงงาน

ส่วนใหญ่ท าคือ พนักงานขายคิดเป็นร้อยละ 7.25 

โดยนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่ท างานพิเศษมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพบิดา

มารดาอยู่ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 66.00 โดยนักเรียน

ที่ เ ลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์และสาย

วิทยาศาสตร์มีสถานภาพบิดามารดาอยู่ด้วย กันมี

สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีบิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิด

เป็นร้อยละ 34.11, 35.44 ตามล าดับ โดยนักเรียน

ที่ เ ลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์และสาย

วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีบิดาประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัวมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ที่เลือกศึกษาต่อฯศึกษาสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มี

เกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.98 ต่ าสุด 0.78 และเฉลี่ย

อยู่ที่  3.08 หรือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกรดเฉลี่ย

สะสมระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 21.75 

ขณะที่นักเรียนที่ เ ลือกศึกษา ต่อฯศึกษา สาย

วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด 4.00 

ต่ าสุด 1.90 และเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 หรือส่วนใหญ่อยู่

ในระดับเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 – 4.00 คิด

เป็นร้อยละ 21.00 เมื่อพิจารณารายได้รวมต่อเดือน

ของบิดามารดาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ เลือก

ศึ กษา ต่อฯศึ กษาสายสั งคมศ าสตร์และสาย

วิทยาศาสตร์มีระดับรายได้รวมของบิดามารดาอยู่ที่

ระหว่าง 20,001 – 40,000 บาทต่อเดือนในสัดส่วน

ที่ใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา

ต่อฯศึกษาสายสังคมศาสตร์มีรายได้รวมของบิดา

มารดาเฉลี่ ย 42 ,106.35 บาทต่อเดือน ขณะที่

นักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่ เ ลือกศึกษา ต่อ ฯสาย

วิทยาศาสตร์มีรายได้รวมของบิดามารดาเฉลี่ย 

52,118.50 บาทต่อเดือน 

2) การเตรียมความพรอ้มในการศึกษาต่อฯ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเรียนพิเศษคิด

เป็นร้อยละ 80.25 ซ่ึงวิชาที่เลือกเรียนพิเศษวิชา

ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

63.75, 50.50 ตามล าดับโดยนักเรียนที่เลือกศึกษา

ต่อฯศึกษาสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เลือกเรียน

พิเศษวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 32.75 ขณะที่
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นักเรียนที่เลือกศกึษาต่อฯสายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่

เลือกเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชา

ภาษาอังกฤษ และวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 31.75, 

31.50, 31.00 และ 30.00 ตามล าดับ นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 

คิดเป็นร้อยละ 95.25 และเลือกทดสอบวิชาความ

ถนัดทางวิชาการและวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 94.75 

ซ่ึงวิชาความถนัดฯที่เลือกทดสอบมากที่สุดคือ ความ

ถนั ดทางคณิ ตศ าสตร์  และค วามถนั ดท า ง

วิ ทย าศ าสตร์คิด เป็ นร้อยละ 56 . 25 , 48 .25 

ตามล าดับ โดยนักเรียนที่ เลือกศึกษาต่อฯสาย

สังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์มีสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน ในการเลือกทดสอบวิชาความถนัดทาง

วิชาการและวิชาชีพนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อฯสาย

สังคมศาสตร์ ซ่ึ งส่วนใหญ่ เลือกความถนัดทาง

ภาษาต่างประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.75 

ขณะที่นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อฯสายวิทยาศาสตร์

เลือกทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 40.25 

และ 40.00 ตามล าดับ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก

ศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์

ส่วนใหญ่เลือกทดสอบ 9 วิชาสามัญคิดเป็นร้อยละ 

95.00 ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์

1 คิดเป็นร้อยละ 77.75, 69.50, 65.25 และ 60.75 

ตามล าดับ ส่วนรายวิชาที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อฯ

สายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

ขณะที่ รายวิชาที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อฯสาย

วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เลือกวิชาคณิตศาสตร์ วิชา

ชีววิทยา วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชา

สั งคมศึกษา และวิชาภาษาไทย ในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน 

 3) รูปแบบการเลือกศึกษาต่อฯของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความสนใจเลื อกศึกษาต่อ ฯสาย

สังคมศาสตร์ โดยคณะที่มีการเลือกมากที่สุดคือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

53.00 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์และคณะ

บริหารธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 33.50 คณะนิเทศ

ศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 22 90 ตามล าดับ นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจเลือกศึกษาต่อฯสาย

วิทยาศาสตร์โดยคณะที่มีการเลือกมากที่สุดคือ 

คณะแพทยศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา

คือคณะเภสัชศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 35.50 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 34.00 คณะเทคนคิ

การแพทย์คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดับ และ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ลือกรปูแบบที ่2 การ

รับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนคิด

เป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 การรับ

แฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียนคิดเป็น

ร้อยละ 29.25 รูปแบบที่ 3 การรับร่วมตรงคิดเป็น

ร้อยละ 27.50 รูปแบบที่ 4 การรับแอดมิชชั่นคิด

เป็นร้อยละ 7.00 และสุดท้ายรูปแบบที่ 5 การรับ

ตรง-อิสระคิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 

 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

ศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ให้ความเห็นว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อฯสายสังคมศาสตร์มากที่สุดคือความ

เชื่ อมั่น ในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 93.00 

รองลงมาคือการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคิดเป็นร้อยละ 

92.50 การหาข้อมูลเพื่อวางแผนในการศึกษาต่อฯ

คิดเป็นร้อยละ 91.50 ตามล าดับ และปัจจัย

ภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อฯ

สายสังคมศาสตร์มากที่สุด คือ การได้รับค าแนะน า
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จากบุคคลอ่ืน เช่น บิดามารดา ครูแนะแนว และ

เพื่อนๆ คิดเป็นร้อยละ 95.25 รองลงมาคือ การ

ได้รับการยอมรับจากสังคมคิดเป็นร้อยละ 98.75 

การได้รับข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาคิด

เ ป็ น ร้ อยละ  78 .00 การ ไ ด้ รั บข่ า วสาร จา ก

ม ห า วิ ท ย า ลั ยคิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  7 3 . 5 0  แ ล ะ

มหาวิทยาลัยใกล้บ้ านคิดเป็นร้อยละ 61.50 

ตามล าดับ 

5)  โอกาสในการเลือกศึกษาต่อฯสาย

สังคมศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบว่า (1) สถานภาพของบิดามารดา (x6) มีค่า Exp 

(B)  เท่ากับ 0.59 ซ่ึงมีค่ าน้อยกว่า 1 แสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานภาพของ

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ลดลงร้อยละ 

41.20 เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 

(2)  แผนการ เรียน (x7)  มีค่ า Exp (B) 

เท่ากับ 28.79 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียน

ภ า ษ า - ค ณิ ต  มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 28.79 

เท่า เมื่ อเทียบกับโอกาสที่จะเลือกศึกษา ต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์  

และ (3) มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน (x10) มีค่า 

Exp (B) เท่ากับ 2.27 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ให้ความส าคัญ

เรื่องมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มีโอกาสที่จะเลือกศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 2.27 

เ ท่ า  เ มื่ อ เ ที ยบ กับ โอ ก าส ที่ เ ลื อก ศึ กษ า ต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจ าลอง 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

X1 0.671 0.540 1.545 1 0.214 1.956 0.679 5.634 

X2 -0.433 0.471 0.845 1 0.358 0.649 0.258 1.633 

X3 -0.760 0.492 2.386 1 0.122 0.468 0.178 1.227 

X4 0.745 0.655 1.294 1 0.255 2.105 0.584 7.594 

X5 -0.185 0.291 0.403 1 0.526 0.831 0.470 1.471 

X6 -0.531 0.287 3.426 1 0.045* 0.588 0.335 1.032 

X7 3.360 0.335 100.575 1 0.000** 28.790 14.930 55.518 

X8 -0.518 0.354 2.142 1 0.143 0.595 0.297 1.192 

X9 0.649 0.689 0.888 1 0.346 1.914 0.496 7.382 

X10 0.819 0.290 7.990 1 0.005* 2.269 1.286 4.004 

X11 -0.415 0.358 1.343 1 0.246 0.661 0.328 1.332 

X12 -0.115 0.365 0.100 1 0.752 0.891 0.435 1.824 

Constant -1.221 1.079 1.282 1 0.258 0.295     

**. significant at the 0.01 level 

*. significant at the 0.05 level 
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 5.2 อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษา (1) แผนการเรียน

ภาษา-คณิตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือก

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีดาภรณ์ กาญจน

ส าราญวงศ์ และคณะ (2560) ความต้องการศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา โดยกล่าวว่า 

นักเรียนแผนวิทย์-คณิต ส่วนใหญ่เลือกเรียนคณะ

ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนแผนศิลป์-ค านวณ/ภาษา 

ส่วนใหญ่เลือกเรียนในคณะทางสายศิลป์เหมือนกัน 

ซ่ึงแผนการ เรียนน่าจะบ่งบอกความถนัดและ

ความชอบส่วนตัวที่ผลการวิจัยของ เอนก ณะชัย

วงศ์ (2553) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อของนักเรียนภาคปกติในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รายงานผลวิจัยไว้ว่ า 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่

ตัดสินใจศึกษาต่อเพราะคิดว่าสามารถเรียนได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับ สุวรี ศิวะแพทย์ (2549) ท่ีอ้างถึง 

ทฤษฎี ตัวตน (Self Theory)  ของ Carl Rosom 

Roger ที่กล่าวไว้ว่า “จงเชื่อจิตใต้ส านึกของท่าน”  

(2) สถานภาพของบิดามารดา พบว่าสถานภาพของ

บิดามารดาที่อยู่ ด้วยกันมีโอกาสเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ลดลง โดย มนัท 

สูงประสิทธิ์  (2560) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ 

Rama Square ช่ ว ง จิตคิ ดบวก  ไว้ ว่ า  สถาบัน

ครอบครัวมีความส าคัญมากที่สุดทั้งในวัยเด็กและ

วัยรุ่น ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ ดวงฤทัย แก้วค า

และวิมลพรรณ อาภาเวท (2559) ที่ท าการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต

ดุสิต รายงานผลว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจ  จาก

รายงาน แสงเดือน ต้ังธรรมสถิตย์ (2560) ผู้ก่อต้ัง

และหัวหน้าผู้บริหาร ด้านปฏิบั ติการ เว็บไซต์ 

Jobthai. com ที่ ร า ย ง า น ไ ว้ ว่ า  ง า น ด้ า น

วิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ถือว่ามีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด

อยู่ ที่  16,000 –  25,000 บาท ต่อ เ ดือนส าหรับ

นักศึกษาที่จบปริญญาตรี รวมทั้ง รัฐกร พูลทรัพย์ 

(2561) ได้รายงานเก่ียวกับ 10 อาชีพแห่งอนาคตที่

ประสบความส าเร็จ อันดับ 1 คือ วิทยาการข้อมูล 

(Data Science) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บิดามารดาให้

ค าแนะน าการ เรียนต่อระดับอุดมศึกษาสาย

วิทยาศาสตร์มากกว่าสายสังคมศาสตร์ และ (3) 

มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาส

ในการ เ ลื อกศึ กษา ต่อร ะ ดับ อุดมศึกษาสาย

สั งคมศ าสตร์  ด้ วย เ ห ตุผลที่ ว่ านั ก เ รี ยนชั้ น

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ที่ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์มีความพร้อมใน

เรื่องค่าใช้จ่ายน้อยกว่านักเรียนที่ เลือกเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

รจเรจ สายค า และวัฒนา พัดเกตุ (2560) ที่รายงาน

ผลว่า ค่าธรรมเนียมในการศึกษาของสถาบันนั้นๆ

และค่าใช้จ่ายในการครองชีพของจังหวัดที่สถาบัน

นั้นต้ังอยู่ มีระดับความส าคัญมาก 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป การเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และรูปแบบ

การเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากการศึกษา

พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ที่ก าลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 แผนการเรียน 

วิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.08 และไม่มีการ

ท างานพิเศษ อยู่ในครอบครัวท่ีมีสถาพภาพของบิดา

มารดาอยู่ ด้วยกัน โดยส่วนใหญ่บิดาและมารดา

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้รวมกันเฉลี่ย
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อยู่ที่  42,106.35 บาทต่อเดือน ส่วนการเตรียม

ความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีการ

วางแผนด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่องการเรียน

พิเศษส่วนใหญ่เลือกเรียนพิเศษคิดเป็นร้อยละ 

8 0 . 2 5  ซ่ึ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ลื อ ก เ รี ย นพิ เ ศษ วิ ช า

ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 63.75 (2) เรื่องการ

ทดสอบวิชาความถนัด แบ่งได้ 2 การทดสอบ คือ 

การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปส่วนใหญ่เลือกจะ

ท าการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 95.25 และการ

ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพส่วน

ใหญ่เลือกที่จะท าการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 94.75 

ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกจะท าการทดสอบวิชาความถนัด

ทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 56.25 และ (3) 

เรื่องการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ส่วนใหญ่เลือกจะท า

การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 95.00 ซ่ึงส่วนใหญ่เลือก

จะท าการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 

77.75 และส่วนรูปแบบการเลือกศึกษาต่อฯส่วน

ใหญ่เลือกรูปแบบที่ 2 คือ การรับแบบโควตาที่มีการ

สอบปฏิบัติและข้อเขียนคิดเป็นร้อยละ 34.75  

 6.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสใน

การเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร ์

จากการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลือก

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์มากที่สุด

คือความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 

93.00 รองลงมาคือการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคิดเป็น

ร้อยละ 92.50 ตามล าดับ และปัจจัยภายนอกในที่

ส่ ง ผ ล ต่ อ โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์มากที่สุดคือการ

ได้รับค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน เช่น บิดามารดา ครู

แนะแนว และเพื่อนๆ คิดเป็นร้อยละ 95.25 

รองลงมาคือ การได้รับการยอมรับจากสังคมคิดเป็น

ร้อยละ 98.75 ตามล าดับ 

 ส่วนการวิเคราะห์โอกาสในการเลือกศึกษา

ต่ อ ร ะ ดั บ อุ ดม ศึ ก ษ า ส า ย สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ใ ช้

แบบจ าลองโลจิทด้วยวิธีการวิ เคราะห์  Binary 

Logistic พบว่ า  ปั จ จัยที่ ส่ งผล ต่อนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคือ สถานภาพของ

บิ ดามารดา  ( x6)  แผนการ เ รี ยน  ( x7)  และ

มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน (x10) ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ได้มีการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์

สัน (Pearson Correlation Coefficients) มีผลการ

วิเคราะห์ว่าไม่มีความสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกันหรือ

ก่อให้เกิดภาวะ Multicollinearity เมือพิจารณาผล

การทดสอบของแบบจ าลอง (Model Summary) 

พบว่า ค่า Naqelkerke R Square เป็นค่าที่บอก

สัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปรได้ ร้อยละ 

50.10 ซ่ึงผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก 

และแสดงว่ าสมการถดถอย โล จิส ติกส์ ขอ ง

แบบจ าลองนี้มีความเหมาะสม และจากข้อมูลจริง 

(Observed) ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สมการถดถอย

ถดถอยโลจิสติกส์สามารถพยากรณ์ (Predicted) ได้

ถูกต้อง 317 ตัวอย่าง นั้นคือพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อย

ละ 79.30 จากการวิเคราะห์สมการการถดถอยโลจิ

สติกส์ พบว่าตัวแปรที่มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัวแปรได้แก่ สถานภาพของบิดา

มารดา (x6) แผนการเรียน (x7) และมหาวิทยาลัย

ใกล้บ้าน (x10) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045, 0.000 และ 

0.005 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงแสดงว่า

ตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อโอกาสในการเลือก

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ เ มื่อ

พิจารณาค่า Exp (B) หรือโอกาสในการเลือกศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์พบว่า (1) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานภาพของ

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ลดลงร้อยละ 
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41.20 เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะเลือกศึกษา ต่อ

ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (2) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียนภาษา-

คณิต มีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 28.79 เท่า เมื่อเทียบกับ

โอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาย

วิทยาศาสตร์ และ (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่ให้ความส าคัญเรื่องมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มี

โอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาย

สังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 2.27 เท่า เมื่อเทียบกับโอกาส

ที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 

 6.3 ข้อเสนอแนะ  

 6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (1) ด้าน

เหตุผลส่วนตัวนักเรียนส่วนนั้นมีความแตกต่างกัน 

แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการสร้างความมั่นใจ และ

ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ต้องการเพิ่มวุ ฒิ

การศึกษาและการศึกษาต่อท าให้มีโอกาสได้งานท า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอว่า นักเรียนควรมีการวางแผนไว้

ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาข้อมูล ค้นหาสิ่ง

ที่แท้จริงที่ตนเองต้องการมากที่สุด เพื่อป้องกัน

เหตุการณ์ที่ผ่านมาคือเรื่องการลาออกหลังจากที่

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไปแล้ว (2) 

ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันนักเรียนส่วนมาก

ต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ส า เร็จ

การศึกษาแล้วหางานท าได้ง่ายมีคณาจารย์เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ และ หลักสูตรและสาขาวิชา

ตรงกับความต้องการ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึง

ควรประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้เป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ที่ส าคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ การสร้างและประชาสัมพันธ์

หลักสูตร/ สาขาวิชาตรงกับความต้องการของ

นักเรียนให้มากขึ้น (3)  ด้านบุคคลที่เ ก่ียวข้อง

นักเรียนส่วนใหญม่ีบิดา มารดา และผู้ปกครอง ญาติ

พี่น้อง อาจารย์ที่เคยสอน และอาจารย์แนะแนว

สนับสนุนให้ศกึษาต่อ ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษา

มีการ ติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลดังกล่าว

ข้างต้นทราบรายละเอียดเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษา

ของตนจะท าให้นักเรียนทราบข่าวสารข้อมูลมากขึ้น

อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการศกึษา

ต่อในสถาบันเพิ่มขึ้น  (4) ด้านปัจจัยทางสังคม 

นักเรียนส่วนมากมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากสถาบันที่ตรงกับ

ความต้องการ สถาบันการจัดการเรียนการสอนเป็น

ที่ยอมรับของสังคมต้องการยกระดับสถานภาพทาง

สังคมและสถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ซ่ึ งจะ เ ห็ น ไ ด้ว่ านัก เรียนมี แรง จู ง ใจ เ ก่ียวกับ

สถาบัน อุดมศึกษาอยู่มาก จ า เป็นอย่างยิ่ งที่

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเป็นที่

ยอมรับ เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป ทั้งนี้อาจ

เริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถาบันให้ร่ม

รื่น น่าเรียน พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ สถาบันให้

เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง (5) ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการศึ กษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจใน

ด้านน าความรู้ที่ ไ ด้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคต 

ต้องการประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า เมื่อส าเร็จ

การศึ กษาท า ให้ มี ร าย ไ ด้จาก การท า ง า น ดี  

สถาบันอุดมศึกษาจึงควรประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

หลักสูตร/สาขาวิชาให้นักเรียนทราบว่า เมื่อส าเร็จ

การศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง มี

การจัดแนะแนวอาชีพอย่างสม่ าเสมอ และเชิญรุ่นพี่

ที่ประสบความส า เร็จในวิชาชีพมาถ่ ายท อด

ประสบการณ์ในการเรียน การท ากิจกรรม และการ

ท างาน 
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6.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย

ต่อ ไป  ( 1 )  ค วรการศึ กษาวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ

เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

รั ฐ บ า ล กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ อ ก ช น  เ พื่ อ ใ ห้

สถาบันการศึกษาได้ทราบถึงโอกาสในการเลือก

ศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่

จะได้จัดหลักสูตรหรือน าไปวางแผนในการรับ

นักศึกษาต่อไป และยังเป็นแนวทาง ส่งเสริมพัฒนา 

การก าหนดน โยบาย ต่างๆ ในการศึ กษา ต่อ

ระดับอุดมศึกษาต่อไป (2) ควรมีศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

ทุกๆ 3 ปี เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา อาจมีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างออกไป (3)  ควรมี

การศึกษาเทคโนโลยีที่ ส่งผลต่อการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาทุกช่องทาง เพื่อไปพัฒนาระบบ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เข้าถึงนักเรียนทุกคนที่

ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่อ้อย หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา มี

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

การเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล

ของเกษตรกรไร่อ้อย เครื่องมือที่ใช้ มีแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ.8426 เก็บข้อมูลจากหัวหน้า

ครัวเรือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี จ านวน 

60 ราย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ ไค-สแควร์ 

 ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยล่ะ 61.82 มี

สถานภาพสมรสแล้วสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 85.3 มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย โดยเฉลี่ย 21.05 ไร่ มีค่าใช้จ่ายต่อ

เดือนเฉลี่ย 6,596.30 บาท เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคล คิด

เป็นร้อยล่ะ 52.73 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินสว่นบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 

สถานภาพสมรส จ านวนพื้นที่เพาะปลูก รายจ่ายต่อเดือน ความรู้ความเข้าใจในการบรหิารการเงินส่วนบคุคล 

 
บทน ำ 

 อ้อยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนไทยต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากอ้อยใช้ส าหรับบริโภค

เนื่องจากมีรสหวานแล้ว คนไทยยังนิยมใช้อ้อย

ประกอบพิธีการส าคัญต่างๆ เช่น งานบวช งาน

มงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ในระยะต่อมาอ้อย

ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ส าหรับโรงงาน ผลิตน้ าตาล ขายภายในและส่งออก

ไปยังต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ าตาล

เรียกว่า กากอ้อย ยั งเป็นวัตถุ ดิบที่ส าคัญต่อ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  เช่น การผลิตไฟฟ้า ไม้อัด 

กระดาษ เอทานอล น้ ามัน E85 เป็นต้น ดังนั้น อ้อย

จึงเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในเชิง

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงให้ความส าคัญ 

และส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนั้นยังมีส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
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น้ าตาลเข้ามาดูแลประสานงานในเรื่องปริมาณการ

ผลิตอ้อยและน้ าตาลในแต่ละฤดูการผลิต ตลอดจน

ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายให้กับโรงงานน้ าตาล ทั้งนี้

เพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย 

 ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ผลิตอ้อยและส่งออก

น้ าตาลเป็นรายใหญ่ของโลก โดยมีการส่งออก

น้ าตาลเป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศบลา

ซิล โดยประเทศไทยมีโรงงานน้ าตาล 74 แห่ง มี

พื้นที่เพาะปลูกอ้อย 8,998,286 ไร่ เฉพาะจังหวัด

อุดรธานีมีโรงงานน้ าตาลทั้งหมด 5 แห่ง พื้นที่ปลูก

อ้ อ ย  ป ร ะ ม า ณ  796,000 ไ ร่  ( ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล ,2560)ซ่ึงถือว่ามี

พื้ น ที่ เ พาะปลู ก และมี เ กษตรกรชาวไร่ อ้อย

ค่อนข้างมาก เฉพาะโรงงานผลิตน้ าตาล เกษตรผล

จ ากัดในอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพียงแห่ง

เดียว สามารถรับอ้อยอันเป็นวัตถุดิบ เพื่อมาผลิต

น้ าตาล จากเกษตรกรทั้ งจากจังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดหนองบัวล าภู และ จังหวัดขอนแก่น  

 จากที่กล่าว มาชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรชาวไร่

อ้อย ไม่ต้องเสี่ยงต่อผลผลิตล้นตลาด ไม่ต้องเสี่ยง

เรื่องราคาตกต่ า เนื่องจากมีระบบและกลไกการ

ควบคุม ดังนั้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงน่าจะมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และ ตามเป็นอยู่ที่ ดีกว่าพี่น้อง

เกษตรกรอ่ืนๆโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน

หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวา

ปี จังหวัดอุดรธานี อันเป็นที่ ต้ังของโรงน้ าตาล 

เกษตรผล จ ากัด เพราะนอกจากไม่ต้องเสี่ยงเรื่อง

ราคาตกต่ า แล้วยังได้เปรียบเชิงพื้นที่ ในการลด

ต้นทุนจากการขนส่ง แต่ในสภาพความเป็นจริง 

เกษตรกรชาวไร่อ้อยในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา 

ยังคงมีปัญหาหนี้สิน การกู้ยืมนอกระบบ มีรายจ่าย

เกินกว่ารายได้ จึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ล าบากอีก

เป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น  รู ป แ บ บ พ ฤ ติ

กรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือน

ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อจะได้น าผลการวิจัย

เสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก าหนดนโยบายและ

รูปแบบกิจกรรม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

การเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่

อ้อย 

3. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ

กรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

วิธีกำรวิจัย 

 ประชากรได้แก่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา ต าบลปะโค 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ใน พ.ศ. 2560 

จ านวน 60 ราย (หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา 2560) 

โดยเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมด 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  

แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน เพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน จ านวน 5 ข้อค าถาม เป็นค าถามให้

เลือกตอบ 3 ข้อค าถาม เป็นค าถามเติมค าในช่องวา่ง 

2 ข้อค าถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม คือรายได้ ค่าใช้จ่าย จ านวนพื้นที่เพาะปลูก 

ผลผลิตต่อไร่ จ านวนหนี้สินในปัจจุบัน แหล่งเงินกู้ 

การเป็นสมาชิกโครงการของรัฐ จ านวน 7 ข้อ

ค าถาม เป็นค าถามให้เลือกตอบ 1 ข้อค าถาม 

ค าถามเติมค าในช่องว่าง 6 ข้อค าถาม ตอนที่ 3 
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ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารหารเงินส่วน

บุคคล เป็นค าถามวัดความรู้ความเข้าใจทางด้านการ

บริหารการเงิน 4 ด้าน ได้แก่ การหารายได้ การลด

รายจ่าย การออม การลงทุน  เป็นค าถามให้

เลือกตอบจ านวน 11 ข้อค าถาม ตอนที่ 4 เป็นพฤติ

กรรมการบริหารหารการเงินส่วนบุคคล 4 ด้าน เป็น

ค าถามให้เลือกตอบ จ านวน 8 ข้อค าถาม น า

แบบสอบถามไปทดลอง (Tryout)  กับทั้ งหมด

ครัวเรือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย หมู่ที่ 1 ต าบลปะโค 

อ าเภอกุมภวาปี ที่มีปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล

และครัวเรือนใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา 

จ านวน 35 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป Spss for window ผลการ

วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดได้

ค่า Alpha เท่ากับ .8426  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Spss for window ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้

วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของบุคคลและ

ครัวเรือนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยหมู่บ้าน

หนองหญ้ารังกา ไก้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพสมรส  จ าน วนสมาชิกใน

ครัวเรือน รายได้ ค่าใช้จ่าย จ านวนพื้นที่

เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ หนี้สินในปัจจุบัน 

แหล่งเงินกู้ การเป็นสมาชิกโครงการของ

รัฐ ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหาร

การเงินส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริหาร

การเงินส่วนบุคคล  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว

แปรตามในสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ดังนี้  

การทดสอบความสั มพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

สถานภาพสมรส ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จ านวนพื้นที่

เพาะปลูก ความรู้ความเข้าใจทางด้านบริห าร

การเงินส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริหารการเงิน

ส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่อ้อยหมู่บ้านหนอง

หญ้ารังกา ด้วยสถิติ ได-สแควร์ ท่ีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ .05 

ผลกำรวิจัย 

1.  เกษตรกรชาวไร่อ้อย หมู่บ้านหนองหญ้า

รังกา หัวหน้าครัวเรือน มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.82 มี

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ 4.89 คน มี

รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 6 ,289.09 บาท 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 6 ,596.36 บาท 

จ านวนพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 21.05 ไร่ มี

หนี้สินต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย 314,118.18 

บาท 

 

2. ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา มีความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคลอยู่

ในระดับที่ดี (�̅�= 6.36 , SD= 1.59 ) เมื่อ

แบ่งความรู้ทางด้านการบริหารการเงิน

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีความรู้ทางด้าน

การบริหารการเงิน (6-11คะแนน) คิดเป็น

ร้อยละ 47.27 ไม่มีความรู้ทางด้านการ

บริหารการเงิน (0-5คะแนน)คิดเป็นร้อย

ละ 52.73 

 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหาร

การเงินส่วนบุคคลของเกษตรชาวไร่อ้อย

บ้านหนองหญ้ารังกา พบว่า สถานภาพ

สมรส รายจ่าย จ านวนพื้นที่ เพาะปลูก 
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ความรู้ความเข้าในการบริหารการเงินส่วน

บุคคล ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยหมู่บ้าน

ห น อ ง ห ญ้ า รั ง ก า  มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ

กรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรำยผล 

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคล คิดเป็นร้อย

ละ52.73และส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการบริหาร

การเงินส่วนบุคคลสูงถึงร้อยละ 70.91 ปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติมีระดับ .05 ได้แก่ สถานภาพ

สมรส ค่าใช้จ่ายต่อเดือน  จ านวนพื้นที่เพาะปลูก 

และความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วน

บุคคล 

สถานภาพสมรสของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ห มู่ บ้ า น ห น อ ง ห ญ้ า รั ง ก า  มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ

กรรมการบริหารการ เ งินส่วนบุคคล อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือบุคคลที่มี

สถานภาพสมรสแล้วมีพฤติกรรมการบริหารการเงิน

ส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ณิชาภา 

กุณวงศ์ (2556) พบว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในต าบล

บ้านดง อ าเภอ แม่เมาะ จังหวัดล าปาง เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้มีสถานภาพสมรสแล้ว ย่อมมีความ

ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัว เพื่อ

อนาคตของบุตรธิดา  ย่อมต้องมีการวางแผนและ

บริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี 

 จ านวนพื้นที่ เพาะปลูก และรายจ่ายใน

ครัวเรือนของเกษตรกร ชาวไร่อ้อยมีผลต่อพฤติ

กรรมการบริหารการ เ งินส่วนบุคคล อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากย่อมมีรายได้มาก 

และเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนต่ า 

จะมีพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันเพ็ญ บุญฉาย (2552) 

พบว่ารายได้และค่าใช้จ่ายมีผลต่อการวางแผน

การ เ งินส่ วนบุ ค คลของกลุ่ มท า ง าน ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่มีรายได้

สูงและค่าใช้จ่ายต่ าเป็นผู้ที่น่าจะมีความรู้ในการ

บริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี จึงน าความรู้

มาสู่พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

 ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ 

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารการเงินส่วนบุคคล จะมีพฤติกรรมบริหาร

การเงินส่วนบุคคล อันสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ (2553) ที่พบว่าความรู้ความ

เข้าใจมีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ

พนักงานบริษัท หน าเซียน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และงานวิจัยของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2558) 

พบว่าความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อการจัดการการเงิน

ส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจภูธร จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ที่จะมีพฤติกรรมการบริหารการเงิน

ส่วนบุคคลได้นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารการเงินส่วนบุคคลเสียก่อน จึงจะสามารถน า

ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

ข้อเสนอแนะกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

1.มีตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจ ในการ

บริหารการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการบริ

ส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดังนั้นส านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล ธนาคาร เพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การปกครอง

ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมุ่งให้ความรู้
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พื้นฐานและวิธีปฏิบัติในการบริหารการเงินส่วน

บุคคลที่ถูกต้องทั้งการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย 

การออม การลงทุน อย่างเหมาะสม เพื่อเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยสามารถ วางแผนทางการเงินและน าไปสู่

การปฏิบั ติไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ตลอดไป 
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DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA : THE USE SAVINGS. 
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บทคัดย่อ  

 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้ จักใช้รู้จักออม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้

โปรแกรม Adobe Flash Professional ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับ

แต่งภาพ และ โปรแกรม Sound Forge  ในการตัดต่อเสียงประกอบ ประเมินผลประสิทธิภาพ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต าแย (ประชาสงเคราะห์) ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 3 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2)  ด้านเนื้อหา 3) 

ด้านเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ  พบว่า สื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 สรุปได้ว่า สื่อ

มัลติมีเดียพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี สามารถน าไปเผยแพร่เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนได้   
 
ค ำส ำคัญ:  การพัฒนาสื่อ, สื่อมัลติมีเดีย , รู้จักใช้รู้จักออม 
 

Abstract  

 Development of Multimedia  :  The Use Savings.  This is to evaluate the efficiency of 

Multimedia for education That was integrated to use Adobe Flash Professional Program 

Development of Multimedia.  Adobe Photoshop Program for decorate Photo and Sound 

Forge Program for Audio Studio. This Multimedia was evaluated efficiently by 3 experts. And 

was evaluated satisfyingly by 12 users that was based on  3  aspects euch as 1)  Image and 

animation 2) Multimedia content 3)  sound  As a result, the evaluation of expert based on 

5 rating score of questionnaire is found that the efficiency Multimedia is the high level score 

whit mean = 4.15 and standard deviation = 0.29. The result of satisfying assessment for user 

is responsed by respondents who comprise by 12 users.  As a result, satisfaction system for 
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user is the high level with mean = 4.10 and standard deviation = 0.76. These results conclude 

that development Multimedia  can be implemented efficiently.  

 

Keywords:  Development of Multimedia  , learning Media ,The Use Savings 

  

1. บทน ำ 

การบูรณาการระหว่างความบันเทิงกับ

การศึกษาที่เรียกว่า “ศึกษาบันเทิง” นั้น เข้ามามี

บทบาทในระบบการศึกษาและได้น ามาใช้จน

ประสบความส าเร็จในสถาบันการศึกษา การศึกษา

บันเทิงนี้สามารถแสดงในสื่อหลายรูปแบบ อาทิ 

โทรทัศน์ วิทยุ  สิ่ งพิมพ์  ภาพยนตร์ ดนตรี  สื่ อ

มัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์ เป็น

ต้น ในบรรดาสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ สื่อมัลติมีเดียเพื่อ

การศึกษาได้รับการน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วย

สนับสนุนการเรียนการสอน และได้รับความนิยม

มากขึ้นในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ต้ังแต่อายุ 2 ขวบถึง 

18 ปี (โกวิท รพีพิศาล. 2555.) วิธีการส่งเสริมการ

เรียนรู้ แบบ ศึกษาบัน เทิง หรือ Edutainment 

(Education + Entertainment)  มีหลายวิธี เช่น สื่อ

มัลติมีเดีย การเล่นเกม การแข่งขันทายปัญหา มีการ

ใช้สื่อที่เร้าใจทั้งภาพและเสียง มีการพัฒนาไปอย่าง

มากทั้งภาพกราฟิกและเสียงที่สามารถกระตุ้นให้

เกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี  (สุไม บิลไบ.  2557) 

การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่

อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงิน

พอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

ต าแย (ประชาสงเคราะห์) ต าบล พระเหลา อ าเภอ

พนา จังหวัด อ านาจเจริญ ยังไม่มีสื่อการเรียนใน

ลักษณะสื่อเสริมทักษะ หรือสื่อมัลติมีเ ดีย การ

จัดการเรียนการสอนครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็น

หลัก ยังขาดสิ่งกระตุ้นเร้าให้นักเรียนสนใจใน

บทเรียนรวมถึงปัญหาที่นักเรียนขาดความสนใจใน

บทเรียน พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมาก

ที่จะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มขึ้นอย่างไม่

หยุดยั้ง  

จึงได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จัก

ออม เพ่ือเป็นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน 

กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล อีกทั้งยังเหมาะส าหรับวัยของนักเรียน

ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ให้รู้คุณค่า

ของเงิน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จัก

ออม 

 

3. วิธีวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1) สื่อมัลติมีเ ดีย เรื่อง รู้ จักใช้รู้ จักออม 

ส าหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ

เรื่อง คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อหน่วย

การเรียนรู้ การเงินพอเพียง 

2) แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สื่ อ

มัล ติมี เ ดีย  เรื่ อง รู้ จักใช้รู้ จักออม ส าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของ

นักเรียนที่ใช้งานสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม 

ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
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ข้ันตอนกำรพัฒนำ 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จัก

ออม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีขั้นตอนใน

การพัฒนาดังนี้ 

1) การสร้างฉากเป็นการสร้างรายละเอียด

ของสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นฉากส าหรับน ามาใช้ใน

เนื้อหา เช่น องค์ประกอบเนื้อหา รูปภาพ ภาพพื้น

หลัง 

2) การสร้างเนื้อหา เป็นขั้นตอนส าหรับ

สร้างเนื้อหาทั้งหมดที่เก่ียวข้องในเรื่องที่จะน าเสนอ

ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

3) การสร้างเสียง เป็นขั้นตอนการสร้าง

เสียงบรรยาย เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี ท่ีน ามา

ประกอบในเนื้อหา 

4) การสร้างเนื้อเรื่อง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 

รู้จักใช้รู้จักออม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 

2 บทด าเนินเรื่องที่ได้ออกแบบประกอบ ด้วยฉาก

ส าคัญดังนี้ 

- ฉากผู้ปกครองสอนให้ประหยัดและ

เห็นคุณค่าของเงิน 

- ฉากการออมเงินของ ด.ญ.นับเงิน 

- ฉากความต้องการใช้ ของ ด.ญ.

น้ าหวาน 

- ฉากสอนเรื่องการออมเงิน 

- ฉากบทสรุปของคนที่ออมเงินกับ

คนที่ไม่ออมเงิน 

5) น าเนื้อหาของบทเรียนมาท าบทเรื่อง 

(Script) น าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

6) น าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม 

ที่สร้างเสร็จเรยีบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผู้เชีย่วชาญเป็นผู้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

7) น าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม 

ที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ในการเรยีนการ

สอน เพื่อหาประสิทธภิาพและความพึงพอใจของสื่อ

มัลติมีเดีย 

ฮำร์ดแวร์ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์  

2) ไมโครโฟน (Microphone) 

3) เครื่องพิมพ์ (Printer) 

4) เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 

 ซอฟต์แวร์ 

1) โปรแกรม Adobe Flash Professional 

2) โปรแกรม Adobe Photoshop  

3) โปรแกรม Sound Forge   

4) โปรแกรม Microsoft Office 

5) โปรแกรมส าหรับประมวลผลทางสถิติ 

SPSS  

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

แบบประเมินประสิทธิภาพ 

 โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจ

โดยกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1) ท าการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จัก

ใช้รู้จักออม ให้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ

ทดลองใช้และประเมินประสิ ทธิภาพตามแบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ 

2) ผู้ วิ จั ยท าการสาธิตการใช้ งานสื่อ

มัลติมีเดียให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างท า

การทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจตามแบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ 

3) เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว

ผู้จัดท าได้น ามาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ

ด้วยการลงรหัสค าตอบในแต่ละข้อให้เป็นตัวเลข
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ประจ าแบบสอบถามทั้ งหมดเพื่อเตรียมน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4) น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ล ง ร หั ส ทั่ ว ไ ป  ( General 

CodingForm) ซ่ึงเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อส่งไป

บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  

SPSS+(Statistic Package for the SocialSciences) 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

       กัลยา  วานิชย์บัญชา (2545) น าข้อมูลที่

ได้มาท าการแปลผล จากค่าเฉลี่ย 5 ระดับ โดยวัด

ระดับความส าคัญจะใช้มาตรวัด ของลิ เคิร์ท 

(Likert’s Scale) ดังนี้  

1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00  หมายถึง  มี

ความพึงพอใจมากที่สุด  

2) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49  หมายถึง  มี

ความพึงพอใจมาก  

3) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49  หมายถึง  มี

ความพึงพอใจปานกลาง  

4) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49  หมายถึง  มี

ความพึงพอใจน้อย  

5) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49  หมายถึง  ไม่

พึงพอใจ 

 

 ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) กล่าวว่า ข้อมูลที่

ร วบรวมได้จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive Statistics)  ค่าสถิติที่ใช้

ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 

 ตำรำงที่ 1.1  ตารางแสดงระยะเวลาการ

ด าเนินงาน การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1) ก ลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม

ผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีเจาะจงจากอาจารย์โรงเรียนบ้าน

ต าแย (ประชาสงเคราะห์) ต าบลพระเหลา อ าเภอ

พนา จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 3 ท่าน 

2) กลุ่มนักเรียน คัดเลือกกลุ่มนักเรียนโดย

วิ ธี เ จาะจงจากนั ก เ รี ยนที่ เ รี ย น ใน ระ ดับชั้น

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2  โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ต า แ ย 

(ประชาสงเคราะห์) ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา 

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 12 คน 

 

4. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้

รู้จักออม ท่ีพัฒนาขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

  
 

ภำพที่ 1 ฉากเปิดเรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม 
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ภำพที่ 2  ฉากผู้ปกครองสอนให้รู้จักใช้ รู้จักออม 

 

  
 

ภำพที่ 3  ฉาก ด.ญ.น้ าหวาน ต้องการให้ผู้ปกครอง 

ซ้ือของให้เกินความจ าเป็น 

 

   
 

ภำพที่ 4 ฉากครูสอนเรื่อง การเงินพอเพียง รู้จักใช้

รู้จักออม 

 

  
 

ภำพที่ 5 ฉาก ด.ญ.นับเงิน เล่าเรื่องการออมเงินให้

เพื่อน ๆ ฟัง 

 

 
 

ภำพที่ 6 ฉาก ด.ญ.นับเงิน และ ด.ญ.น้ าหวาน 

สรุปผลของการเงินพอเพียง รู้จักใช้รู้จักออม 

 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพจำกผู้เช่ียวชำญ 

 

ตำรำงที่ 2  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จัก

ออม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 คน  

 

รำยกำรประเมินผล  �̅� S.D.  ระดับ

คุณภาพ  

1. ด้านภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว 

4.12 0.31 ดีมาก 

2. ด้านเนื้อหา 4.05  0.29  ดีมาก 

3. ด้านเสียงบรรยาย

แ ล ะ เ สี ย ง ด น ต รี

ประกอบ  

4.28  0.29 ดีมาก 

รวม  4.15 0.29 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลประเมินประสิทธิภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้

รู้ จักออม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โดย

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.15 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ด้าน

เสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.28 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ด้าน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31  ด้าน

เนื้อหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.29 ตามล าดับ 

  

ผลประเมินควำมพึงพอใจจำกนักเรียน 

 
ตำรำงที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มต่ีอ

สื่อมัลติมีเ ดีย เรื่อง รู้ จักใช้รู้ จักออม ส าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนักเรียน 12 คน 

 

รำยกำรประเมินผล  �̅� S.D.  ควำม 

พึงพอใจ  

1. นักเรียนเ ข้าใจเนื้อหาในการ

เรียนผ่านสื่อมัลติมีเดีย 

4.00 0.00 มาก 

2.  นั ก เ รี ยนคิ ดว่ าก าร ใ ช้ ง า น

มัลติมีเดีย มีความง่ายต่อการ ใช้

งาน 

4.33 0.57 มาก 

3.เสียงบรรยายมีความชัดเจนและ

สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจ 
4.33 0.57 

มาก 

4. นักเรียนชอบตัวอักษรและสี

ตัวอักษรของสื่อมัลติมีเดีย 

4.00 4.00 มาก 

5. เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา

ช่วยให้สามารถท าให้การเรียน 

น่าสนใจและไม่เบ่ือ 

4.67 

 

0.57 

 

มากท่ีสุด 

6. นักเรียนสามารถตอบค าถามใน

สื่อมัลติมีเดียได้ 
3.50 0.70 

มาก 

7. นักเรียนสนุกในการเรียนผ่าน

สื่อมัลติมีเดียเรื่องนี้  

4.00 0.00 มาก 

8. นักเรียนสามารถน าเนื้อหาใน

การเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้  

4.00 0.00 

มาก 

9. นักเรียนพึงพอใจกับการเรียน

ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  

3.50 0.70 มาก 

10. นักเรียนอยากให้วิชาอื่น ๆ  มี

การสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย  

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

รวม  4.10 0.76 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจสื่อ

มัล ติมี เ ดีย  เรื่ อง รู้ จักใช้รู้ จักออม ส าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 
5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จัก

ออม ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (�̅�= 4.15, 

S.D.=0.29) และสรุปผลได้ดังนี้ 

 ด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก (�̅� = 4.12 , S.D. = 0.31)  

 ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  

(�̅� = 4.05 , S.D. = 0.29) 

 ด้านเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ 

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (�̅� = 4.28 , S.D. = 

0.29) 

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังการชมสื่อ

มัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม โดยรวมอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก (�̅�= 4.10, S.D.=0.76)   

 

อภิปรำยผล 

 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง รู้ จักใช้รู้จัก

ออม ได้ท าการศึกษาค้นคว้าหลายขั้นตอนและมีการ

ท างานอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูลจาก

ห้องสมุด เว็บไซต์ และการสังเกตกลุ่มตัวอย่าง

นั ก เ รี ยน ตลอดจน ไ ด้รั บการตรวจสอบและ

ค าแนะน าจากคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และผู้ เชี่ยวชาญ โดยอาศัยความเพียรพยายาม 

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน 

จึงท าให้สื่อมัลติมีเ ดีย เรื่อง รู้ จักใช้รู้ จักออม ที่
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พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี  สามารถน าไป

เผยแพร่เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนได้   

  

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัย 

1) ข้อเสนอแนะในการท างานควรมีการ

จัดเรียงในด้านของความคิดในการท าให้ตัวละคร

ขยับว่าลักษณะท่าทางของตัวละคร  นั่นมีการขยับ

สิ่งใดก่อนหลังและมีส่วนใดบ้างที่มีการขยับ  ที่

สัมพันธ์กันเพื่อความสมจริงของงาน   

2) พัฒนาสื่อมัลติมเีดียโดยมเีสียงบรรยาย

เป็นภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสามารถการรับรู้ความเสี่ยงในการสั่งซ้ือ

สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีที่ใช้บริการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านสื่อออนไลน ์

และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษามีจ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ และการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์อยู่ในช่วง 500-999 บาท สั่งซ้ือเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน นิยมสั่งซ้ือสินค้าประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด มี

การเลือกร้านค้าตามความพอใจ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Facebook และจะท าการช าระ

เงินผ่านช่องทางธนาคาร และเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจมาใช้บริการธุรกิจออนไลน์มากที่สุด คือสะดวก 

ประหยัดเวลาเดินทาง และในส่วนของการรับรู้ความเสี่ยงพบว่าระดับการรับรู้ความเสี่ยงทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก หากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด้านสินค้า ด้านการเงิน และด้านเวลา ตามล าดับ และจาก

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ทุกตัวแปรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งซ้ือ เพศและ

อายุมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเสี่ยงด้านสินคา้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ อายุมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และอายุมีอิทธิพลต่อการรับรู้

ความเสี่ยงด้านเวลา ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง ซ้ือสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study consumers’  behavior and analyze risk 

perception of purchasing via social media of consumers in Udon Thani. The samples include 

consumers in Udon Thani was purchased via social media totaling 400 persons.  The data 

were collected from questionnaires.  The statistical methodology of percentage, frequency, 

means, standard deviation, chi- square test and multiple regression analysis with significant 

level of 0.05.  

 The results reveal that the most respondents had paid their average price of 

purchasing via social media was between 500- 999 Bath monthly, and the frequency of 

purchasing was 1-2 times a month.  The most popular ordering was clothes which ordered 

via Facebook.  The reason of choosing store is that they would like to buy.  They were 

payment via bank (at the bank, ATM or E-banking) .  Moreover, the reason of purchasing 

decision to purchase via social media is convenience and save time of communication. 

Furthermore, we found that perceived product risk is the most, followed by financial risk 

and time risk respectively.  The results of hypothesis testing were as followed; every 

demographic factor affected the consumers’  behaviors of purchasing via social media, sex 

and age had the affect to perceived product risk at significant level of 0. 01 and 0. 05 

respectively, age affected to perceived financial risk at significant level of 0. 01 and age 

affected to perceived time risk at significant level of 0.05. 

 

Keywords: Risk Perception, Online shopping, Consumer behavior, E-commerce 

 

 

1. บทน ำ   

 ในปัจจุบันสั งคมมีความ ก้ าวหน้ า ด้ าน

เทคโนโลยีอย่างมาก ท าให้ระบบการค้าเปลี่ยนไป

จากเดิม คือหากจะมีการท าธุรกิจการค้าจะเป็นการ

ขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น ซ่ึงจะมีข้อจ ากัดใน

ด้านการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า และยังมีการลงทุนที่

สูงอีกด้วย แต่ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจการค้า เรียกว่า พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ซ่ึงหมายถึง การ

ท า ธุ ร ก ร ร ม ก า ร ซ้ื อ ข า ย ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์

อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง 

 การท าธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์นั้น 

สามารถท าได้ต้ังแต่ผู้ที่มีเ งินทุนไม่มาก และยัง

สามารถน าสินค้าหรือบริการมาจัดท าธุรกิจได้ทุก

ชนิด เพราะเพียงมีเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจตามสื่อ

สังคมออนไลน์ก็สามารถด าเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องมี

หน้าร้านดังเช่นการท าธุรกิจการค้าในอดีต ซ่ึงย่อมมี

การลงทุนที่มากกว่า มีความเสี่ยงมากกว่า ไม่ว่าจะ

ในปัญหาของท าเลที่ต้ังร้าน พื้นที่ ค่าเช่า ปัญหา
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พนักงาน หรือข้อจ ากัดทางด้านเวลา เป็นต้นและ

การขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เช่นนี้ ก็สามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและกว้างขวางมาก หรือ

เปรียบเสมือนว่ามีร้านคา้อยู่ทั่วโลกและสามารถเปดิ

การค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงให้ค าปรึกษา

และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

 ธุร กิจพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ เ ติบโตขึ้น 

อย่ า งม าก โดย เ ฉพาะปี  พ . ศ . 2555 เ ป็ นปี ที่

เปลี่ ยนแปลงไปมาก เป็นปีที่มี ระบบพื้นฐาน

สนับสนุนธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น เช่น ระบบการช าระ

เงินและระบบการขนส่งที่หลากหลาย ท าให้มี

ผู้สนใจใช้บริการและผู้ให้บริการธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัด

จากการส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พบว่าคนไทย

ใช้บริการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 57.2 และตัวเลขการ

เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จพ า ณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน  

 แ ล ะ จ า ก ผ ล ส า ร ว จ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ ใ ช้

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 ของส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตร้อยละ 59.0 คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 2 

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด เคยท าการซ้ือสินค้า

หรื อบริ ก าร ผ่ านช่ อ งทางออน ไลน์ และผู้ ใ ช้

อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 33.8 คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด เคยท าการขายสินค้า

หรือบริการทางออนไลน์ ซ่ึงจากตัวเลขนี้แสดงให้

เห็นว่าคนไทยมีความมั่นใจและไว้วางใจในการท า

ธุรกรรมผ่านสื่อออนไลน์ และเชื่อว่ายังมีแนวโน้ม

และทิศทางที่ดีในการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอีกด้วย (ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 
 

 
 

ภำพที่ 1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ

ไทยปี พ.ศ.2557-2559 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 จากภาพที่ 1 ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมี

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 2,245,147.02 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.47 ของมูลค่าการ

ขายสินค้าและบริการ ท้ังที่ เป็นออฟไลน์และ

ออนไลน์ซ่ึงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 คิดเป็น

ร้อยละ 10.41 และในปี  พ .ศ .2559 มีมูลค่า 

2,523,994.46 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.08 

ของมูลค่าการขายสินค้าและบริการทั้ งที่ เป็น

ออฟไลน์และออนไลน์ ซ่ึงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.

2558 สูงถึงร้อยละ 12.42 (ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) และจากข้อมูลนี้

ก็ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกว่า ธุรกิจในรูปแบบนี้

อาจจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าในปัจจุบันภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยจะซบเซาก็ตาม 

 แม้ในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะ

มีข้อดีมากมาย แต่ในธุรกิจรูปแบบนี้ก็มีปัญหาความ

เสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากสังคมอินเตอร์เน็ตหรือโลกไซ

เบอร์เปิดกว้างให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามาใช้งานได้ โดยที่

ส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน นั่นจึงเป็น

สาเหตุที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รูปแบบใดไม่ว่าจะเป็น
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คนดีหรือคนร้ายก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ทั้งนั้น ซ่ึง

บางครั้งประกาศขายสินค้าเพียงไม่ก่ีนาทีก็มีผู้สนใจ 

และติดต่อสั่งซ้ือสินค้าเข้ามาทันทีแต่สังคมออนไลน์

นั้นไม่สามารถคัดกรองผู้ใช้งานได้ตามที่กล่าวมาแลว้ 

แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันต่างๆแล้วก็ตาม ซ่ึงมี

รายงานว่าแต่ละวินาทีมีเหยื่ออาชญากรรมบน

อินเตอร์เน็ตสูงถึง 18 คนเลยทีเดียว และจากข้อมูล

สถิ ติจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand 

Computer  Emergency Response Team) พบว่ามี

สถิติการกระท าความผิดในลักษณะการหลอกลวง

ออนไลน์ (Fraud) เพื่อได้มาซ่ึงข้อมูลหรือทรัพย์สิน

ของผู้อ่ืน โดยการกระท าความผิดลักษณะนี้ส่วน

ใหญ่จะเกิดจากการหลอกลวงในการซ้ือขายสินค้า

ออนไลน์ โดยผู้ขายที่ไม่หวังดี มักจะให้ลูกค้าจ่ายค่า

สินค้ามาก่อนแต่ไม่ส่งสินค้า หรือส่งสินค้าที่ไม่มี

คุณภาพไปให้มีสัดส่วนที่สูงอันดับที่ 1 ใน 3 ของทุก

ปี แม้ต้ังแต่ปี 2555 จะมีสัดส่วนที่ลดลง แต่การ

หลอกลวงยังคงมีสัดส่วนที่สูงอันดับต้นๆ เช่นเดิม 

เมื่ อเปรียบเทียบกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ในลักษณะอ่ืนดังกราฟต่อไปนี้ 
 

 
 

ภำพที่  2 สัดส่วนที่จ าแนกตามประเภทสถิติภัย

คุกคาม 

ที่มำ : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) 

 จากปัญหาความเสี่ยงและถูกหลอกลวงจาก

การใช้บริการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ซ้ือจึง

ต้องคิดให้ถี่ถ้วนเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หาก

พบร้านค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากๆ จนผิด

สังเกต ให้ตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อน ท า

ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าและวิเคราะห์ความสามารถในการรับรู้ความ

เสี่ยงของผู้บริโภคในการใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ในแต่ละด้าน คือด้านสินค้า การเงิน และ

เวลา ว่าอยู่ ในระดับใดและในลักษณะใดบ้าง 

ตลอดจนศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่ ง ซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์และความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยง 

ทั้งนี้เพื่อจะสามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับตัวในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

ของผู้บริโภค และจะได้หาแนวทางป้องกันและ

ระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสั่งซ้ือ

สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้ เพื่อให้มีปริมาณการถูก

หลอกลวงทางด้านการค้าออนไลน์ที่ลดลง และยัง

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท าธุรกิจออนไลน์ คือน าไป

พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มาก

ขึ้น และยังสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์รายใหม่ที่สนใจจะเข้า

มาท าธุรกิจนี้ได้ท าความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต เพื่อจะได้ก าหนดกลยุทธ์และวางแผน

การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1) ศึกษาพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ของผู้บริโภค 

 2) วิเคราะห์ความสามารถการรับรู้ความ

เสี่ยงในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
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3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 ใ น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสามารถการรับรู้ความเสี่ยงในการสั่งซ้ือสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี” 

ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจัย 

ดังนี้ 

 1) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 2) แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

 3) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 4) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ

ซ้ือ 

 5) แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความเสี่ยง 

 6)  แนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวกับความ

ไว้วางใจ 

 7) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 และในการวิจัยนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

4. วิธีวิจัย 

 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 

ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ที่ใช้บริการสั่งซ้ือสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผู้วิ จัยได้สร้าง

เครื่องมือโดยก าหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมกรอบ

แนวคิดในการวิจัยและตัวแปรที่ใช้ศึกษาส าหรับ

กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ในจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน มีรายละเอียด ดังนี้  

 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มวัย และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน  

 ตอนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน

สื่อออนไลน์ ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับ 

ค่าใช้จ่าย ความถี่ ประเภทสินค้า การเลือกร้านค้า 

ช่องทางการสั่งซ้ือ ช่องทางการช าระเงิน และ

เหตุผลที่ท่านใช้บริการธุรกิจออนไลน์  

 ตอนที่ 3  ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงในการ

สั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยค าถาม

เก่ียวกับความเสี่ยงของการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ด้านสินค้า ด้านการเงิน และด้านเวลา 

ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามระดับ

ความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้สถิติค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการหาค่าพื้นฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร ์(Chi-

Square) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือลักษณะ

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลท าให้

พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์แตกต่าง

กัน และสมมติฐานที่ 2 คือลักษณะประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลท าให้ความสามารถในการ

รับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกันใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

  

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

ข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตร์ 

ลักษณะ

ประชากรศาสตร ์

1) เพศ 

ระดับการรับรู้

ความเสี่ยง 

ในการซ้ือสินค้า

พฤติกรรม 

การซ้ือสินค้า 

ผ่านสื่อออนไลน ์



 

 

 
 

190 

 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 400 คน 

พบว่ามีเพศชาย 146 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.5) และ

เพศหญิง 254 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.5) 

 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี 256 คน (คิด

เป็นร้อยละ 64.0) ช่วงอายุ 26-33 ปี 88 คน (คิด

เป็นร้อยละ 22.0) ช่วงอายุ 34-41 ปี 18 คน (คิด

เป็นร้อยละ 4.5) ช่วงอายุ 42-49 ปี 15 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 3.8) อายุต่ ากว่า 18 ปี 13 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 3.3) และอายุ 50 ปีขึ้นไป 10 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 2.5) ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่  26.66 ปี และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 8.952 

 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 290 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.5) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.8) 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.8) 

ระดับอนุปริญญาหรือปวส. 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 

4.8) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 1.8) และระดับประถมศึกษา 6 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 1.5)  

 กลุ่มวัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่มวัยท างาน 229 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 57.3) และอยู่ในกลุ่มวันเรียน 171 

คน (คิดเป็นร้อยละ 42.8) 

 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-19,999 

บาท 158 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.5) ช่วงรายได้ 

5,000-9,999 บาท 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.5) 

ช่วงรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 54 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 13.5) ช่วงรายได้ 20,000-29,999 บาท 49 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 12.3) และรายได้ต้ังแต่ 30,000 บาท

ขึ้นไป 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.3) จากผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,901 

บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9,602.64 

 พฤติกรรมกำรสั่งซื้อสินค้ำ 

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการสั่งซ้ือสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ในช่วง 500-999 บาท/เดือน 169 

คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ ากว่า 

500 บาท/เดือน 106 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.5) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,000-1,999 บาท/เดือน 89 คน (คิด

เป็นร้อยละ 22.3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,000-2,999 

บาท/เดือน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.3) และมี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 3,000 บาท/เดือน 15 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 3.8) จากผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 803.19 บาท/เดือน และมี

ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเท่ากับ 

747.392  

 จ านวนครั้งที่สั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่อ

เดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่สั่งซ้ือสินค้าผ่าน

สื่อออนไลน์ 1 ครั้ง/เดือน 195 คน (คิดเป็นร้อยละ 

48.8) 2 ครั้ง/เดือน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.0)  

3 ครั้ง/เดือน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.3)  4 ครั้ง/

เดือน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.3)  5 ครั้ง/เดือน 13 

คน (คิดเป็นร้อยละ 3.3)  7 ครั้ง/เดือน 1 คน (คิด

เป็นร้อยละ 0.3) และ 8 ครั้ง/เดือน 1 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 0.3) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี

จ านวนครั้งที่สั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เฉลี่ย 1.8 

ครั้ง/เดือน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ข้อมูลเท่ากับ 1.056 

 ประเภทสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามสั่งซ้ือ

ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะสั่งซ้ือเสื้อผ้า 148 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.0) 

สั่งซ้ือเครื่องส าอาง 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.5) 
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สั่งซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 

11.0) และสั่งซ้ือยา/อาหารเสริม 42 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 42) อุปกรณ์กีฬา 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 

6.0)  อุปกรณ์ยานพาหนะ 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 

3.5) เครื่องประดับ 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.3) 

หนังสือ 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.8) และอ่ืนๆ 10 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 2.5)  

 การเลือกร้านค้าในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามสั่งซ้ือผ่านสื่อ

ออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกร้านค้า

ตามความพอใจ 135 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.8) ร้าน

ที่ราคาถูกท่ีสุด 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.3) ร้านที่

มีรีวิวสินค้าเยอะ 82 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.5) ร้าน

ประจ า 69 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.3) และร้านที่มี

สินค้าให้เลือกหลากหลาย 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 

4.3)  

 ช่องทางสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทาง Facebook 196 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.0) 

Lazada 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.0)  Instagram 

55 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.8)  ShopeeTH 53 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 13.3)   

 ช่องทางช าระเงิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

จะช าระเงินผ่านช่องทางธนาคาร 314 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 78.5) เก็บเงินปลายทาง 31 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 7.8) บัตรเครดิต 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 

4.3) Paypal 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.0) Wallet 12 

คน (คิดเป็นร้อยละ 3.0) นัดจ่ายด้วยตัวเอง 8 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 2.0) และอ่ืนๆ 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 

0.5)  

 เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจมาใช้บริการธุร กิจ

ออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการสั่งซ้ือ

สินค้าสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ค้นหาสินค้า

สะดวก 250 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.5)  มีสินค้าให้

เลือกซ้ือหลากหลาย 207 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.8) 

ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย คุณภาพเชื่อถือได้ 90 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 22.5)  เปรียบเทียบราคาได้ง่าย 197 

คน ราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป 158 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 39.5) สะดวก ประหยัดเวลาเดินทาง 252 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 63.0) สามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ตลอด 

24 ชั่วโมง 236 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.0) ได้รับ

ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าจากพนักขายตามร้านค้า

ทั่วไป 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.3) มีช่องทางการ

ช าระเงินที่หลากหลาย 103 คน (คิดเป็นร้อยละ 

25.8) และมีความรวดเร็วในการส่งสินค้า 49 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 12.3) 

 ระดับกำรรับรู้ควำมเสี่ยง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวม

ต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาการรับรู้

ค ว าม เ สี่ ย งตามร าย ด้านแล้ ว  พบว่ าผู้ ตอ บ

แบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด้าน

สินค้า ด้านการเงิน และด้านเวลา ตามล าดับ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณิชภัค อโนทิพย์ 

(2556)  ที่ท าการศึกษาการรับรู้ความเสี่ ยงที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์บนเว็บ

เฟสบุ๊ค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความ

เสี่ยงด้านสินค้ามากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือการ

รับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน และการรับรู้ความเสี่ยง

ด้านเวลา ตามล าดับ และได้ใกล้เคียงกับงานวิจัย

ของ เกริดา โคตรชารี และวิฎราธร จิรประวัติ 

(2556) ได้สรุปว่า ผู้บริโภคทั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และ

เจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญกับการรับรู้ความ

เสี่ยงด้านการท างานของสินค้ามากที่สุด รองลงมา 

คือความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงด้าน
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การเงิน ความเสี่ยงด้านเวลา ความเสี่ยงด้าน

กายภาพ ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ยง

ด้านสังคม ตามล าดับ แต่มีผลขัดแย้งกับงานวิจัย

ของ Suresh A.M. and Shashikala R. (2011); และ 

Sims, J. and Xu, L. (2012) ที่พบว่าการรับรู้ความ

เสี่ยงด้านการเงินมีอิทธิพลสูงที่สุด 

 กำรทดสอบสมมติฐำน 

 สมมติฐาน 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ มี

อิทธิพลท าให้พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์แตกต่างกัน  พบว่าเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษามี อิทธิพลต่อค่าใช้ จ่าย จ านวนครั้ง 

ประเภทสินค้า การเลือกร้านค้า ช่องทางการสั่งซ้ือ 

ช่องทางการช าระเงิน กลุ่มวัยและรายได้ อิทธิพล

ต่อค่าใช้จ่าย ประเภทสินค้า การเลือกร้านค้า ช่อง

ทางการสั่งซ้ือ ช่องทางการช าระเงิน   ผลการ

ทดสอบสมมติฐานนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ และอิทธิกร ข าเดช (2554) 

ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสิ นค้ าทาง อินเตอร์ เน็ตของผู้หญิ งในเขต

กรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ของผู้หญิง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัท

ราวดี กุฏีศรี (2557) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 

ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพ มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ซ่ึงบางส่วนได้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี และอิทธิกร ข า

เดช (2556) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับ

การศึกษาและสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าออนไลน์  แต่ผลการศึกษาได้ขัดแย้งกับ

งานวิ จัยของ ปัทมพร คัมภีระ (2557)  ที่ ไ ด้

ท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางผ่าน

เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ฟ ส บุ๊ ค ข อ ง นั ก ศึ ก ห ญิ ง ใ น เ ข ต

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  พ บ ว่ า  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ค เนื่องจากการซ้ือ

สินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์นั้นไม่ได้จ ากัดกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย

สามารถซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

 สมมติฐาน 2 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกัน มีอิทธิพลท าให้ความสามารถในการ

รับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกัน เมื่อท าการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

แล้ว สามารถเขียนในรูปสมการวิเคราะห์การ

ถดถอยได้ดังนี้ 

  

 ควำมเสี่ยงด้ำนสินค้ำ (Yp) 

Yp =  3.257 – 0.153 sex – 0.008 age + 0.054 

edu  
        (29.302)     (-2.986)**        (-2.233)*      (0.828)       

        + 0.55 occ  + 0.000000182 inc 

  (0.819)              (0.052) 
 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Yf) 

Yf =  2.976 – 0.040 sex – 0.011 age – 0.081 

edu  
       (26.565)     (-0.776)         (-3.103)**        (-1.232)    

      + 0.047 occ + 0.0000021 inc 

            (0.693)             (0.589) 
  

 ควำมเสี่ยงด้ำนเวลำ (Yt) 

Yt  =  2.918 – 0.051 sex – 0.012 age + 0.016 edu 

         (20.209)     (-0.776)        (-2.552)*        (0.186)                       

        + 0.007 occ – 0.00000603 inc 
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                 (0.086)            (-1.314) 
   

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t statistic   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

**มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 

 โดยที่   Y      =     ระดับการรับรู้ความเสีย่ง 

         sex     =     เพศ 

         age     =     อายุ   

         edu    =     ระดับการศึกษา 

         occ    =     กลุ่มวัย 

         inc     =     รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 พบว่าเพศและอายุมีอิทธิพลต่อการรับรู้

ความเสี่ยงด้านสินค้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.01 และ 0.05 ตามล าดับ อายุมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.01 และอายุมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความ

เสี่ยงด้านเวลา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึง

ผลการวิจัยบางส่วนสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

Griffin and Viehland (2011) ซ่ึงพบว่าผู้บริโภคที่เป็น

เพศหญิงมีการรับรู้ความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลกำรวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มรีะดับการศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-19,999 บาท 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ต่อเดือนในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในช่วง 

500-999 บาท มีจ านวนครั้งที่สั่งซ้ือเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 

ครั้ง สินค้าที่นิยมสั่งซ้ือมากที่สุดคือเสื้อผ้า จะมีการ

เลือกร้านค้าตามความพอใจ โดยจะสั่งซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทาง Facebook และจะท าการช าระเงินผ่าน

ช่องทางธนาคาร ซ่ึงรวมถึงเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM 

และ E-Banking  และเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจมาใช้

บริ การธุ ร กิ จออน ไลน์ ม ากที่ สุ ด คื อสะดวก 

ประหยัดเวลาเดินทาง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวม

ต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาการรับรู้

ค ว าม เ สี่ ย งตามร าย ด้านแล้ ว  พบว่ าผู้ ตอ บ

แบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด้าน

สินค้า ด้านการเงิน และด้านเวลา ตามล าดับ 

 และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ทุกตัวแปรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  

 การรับรู้ความเสี่ยงด้านสินค้า ซ่ึงหมายถึงใน

เรื่องของการที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสินค้าที่ไม่มี

คุณภาพ สินค้าปลอม สินค้าหมดอายุหรือใกล้

หมดอายุ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในตัวสินค้า หรือ

จะเป็นในเรื่องของการได้รับสินค้าที่มีขนาดไม่ตรง

ตามที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ รวมไปถึงความผิดพลาด

ในการสื่อสารในเรื่องข้อมูลของสินค้า มีผลการ

วิเคราะห์คือเพศและอายุมีผลต่อความสามารถในการ

รับรู้ความเสี่ยงด้านสินค้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.01 และ 0.05 ตามล าดับ เพศหญิงจะมีระดับการ

รับรู้ความเสี่ยงด้านสินค้าที่มากกว่าเพศชาย อาจกล่าว

ว่าเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนในการเลือกซ้ือ

สินค้ากกว่าเพศชาย มีการค านึงถึงตัวสินค้าที่จะได้รับ

ว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้ เพราะการ

เลือกซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์จะไม่ได้ตรวจสอบ

สินค้าด้วยตนเองก่อนช าระเงินเหมือนการเดินเลือก

ซ้ือหน้าร้านและในส่วนของการรับรู้ความเสี่ยงด้าน

การเงิน ที่จะกล่าวถึงในเรื่องของการที่มีความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดความไม่คุ้มค่าของราคาสินค้า การถูก
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ฉ้อโกงจากการช าระเงินก่อนได้รับสินค้า การถูกขโมย

หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึง

ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสั่งซ้ือสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับระดับ

การรับรู้ความเสี่ยงในทิศทางที่ตรงข้ามกัน ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และความเสี่ยงด้านเวลา ที่

จะกล่าวถึงในเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องรอรับสินค้า

ซ่ึงอาจจะได้รับช้ากว่าก าหนด ระยะเวลาของการหา

ร้านค้าที่น่าเชื่อถือในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง และรวมถึง

ระยะเวลาที่ผู้ซ้ือจะต้องรอการตอบกลับจากทางผู้ขาย

ในการสอบถามรายละเอียดสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า 

อายุมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ความเสี่ยงใน

ทิศทางที่ตรงข้ามกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  

0.05 อาจกล่าวได้ว่าคนที่อายุน้อยจะมีระดับการรับรู้

ความเสี่ยงที่มาก คนอายุมากมีระดับการรับรู้ความ

เสี่ยงที่น้อย ผลการวิเคราะห์ที่ได้นี้อาจดูขัดแย้งกับ

ความเป็นจริง แต่หากมองในเหตุผลที่ว่ากลุ่มคน

สมัยใหม่ซ่ึงอายุประมาณ 18-30 ปี จะมีความเข้าใจ 

ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและสื่ อออนไลน์

มากกว่าคนอายุเยอะๆ มีการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ที่มากกว่าจึงท าให้ทราบถึงความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่ากลุ่มคนอายุเยอะๆที่อาจยัง

ไม่เข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีการค้าในยุคนี้มากนัก 

จึงอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นเช่นนี้ ใ น

การเลือกซ้ือสินค้ าผ่านสื่อออนไลน์สร้างความ

สะดวกสบายให้ผู้ซ้ือก็จริง แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้เช่นกัน การที่จะเลือกซ้ือจะต้องค านึงทั้งใน

ด้านของตัวสินค้า การเงิน ระยะเวลาและอ่ืนๆ เพราะ

การสั่ งซ้ือผ่านทางออนไลน์จะไม่ ได้เลือกหรื อ

ตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองบางครั้งอาจได้รับสินค้าที่

ไม่ตรงตามที่เห็นในภาพ อาจมีคุณภาพที่ไม่ดี ช ารุด

เสียหาย หรือไม่คุ้มค่ากับราคาก็เป็นได้ รวมทั้งอาจมี

ระยะเวลาการรอรับสินค้านานกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น

ก่อนที่ จะตัดสิ นใจสั่ ง ซ้ื อค วรมี การสอบถ าม

รายละเอียดและขอภาพสินค้าที่ขายจริงกับทางร้านค้า

ได้กับทางร้านค้าให้ดีหรืออาจขอเอกสารของผู้ขาย

เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากผู้ซ้ือถูกฉ้อโกง ผู้ซ้ือจะ

สามารถด าเนินการกับทางร้านค้าได้ 

 จากการศึกษาระดับการรับรู้ความเสี่ยงของ

ผู้บริโภคพบว่าจะอยู่ในระดับมากทุกด้านนั่นอาจะ

แสดงว่าทางผู้ขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ควรเพิ่มความ

น่าเชื่อถือของร้านค้าตนเองให้ผู้ซ้ือตัดสินใจที่จะใช้

บริการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นมากนัก 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ 

 1) การเลือกซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์สร้าง

ความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อก็จริง แต่ก็มีความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน การที่จะเลือกซ้ือจะต้อง

ค านึงทั้งในด้านของตัวสินค้า การเงิน ระยะเวลา

และอ่ืนๆ เพราะการสั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์จะไม่ได้

เลือกหรือตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองบางครั้งอาจ

ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามที่เห็นในภาพ อาจมีคุณภาพ

ที่ไม่ดี ช ารุดเสียหาย หรือไม่คุ้มค่ากับราคาก็เป็นได้ 

รวมทั้งอาจมีระยะเวลาการรอรับสินค้านานกว่าที่

ควรจะเป็น ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซ้ือควรมีการ

สอบถามรายละเอียดและขอภาพสินค้าที่ขายจริง

กับทางร้านค้าได้กับทางร้านค้าให้ดีหรืออาจขอ

เอกสารของผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันว่าหากผู้ซ้ือ

ถูกฉ้อโกง ผู้ซ้ือจะสามารถด าเนินการกับทางร้านค้า

ได้ 

 2) จากการศึกษาระดับการรับรู้ความเสี่ยง

ของผู้บริโภคพบว่าจะอยู่ในระดับมากทุกด้านนั่นอา

จะแสดงว่าทางผู้ขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ควรเพิ่ม

ความน่าเชื่อถือของร้านค้าตนเองให้ผู้ซื้อตัดสินใจที่

จะใช้บริการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นมากนัก 
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 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

 1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 

และความสามารถในการรู้ความเสี่ยงในการสั่งซ้ือ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขายสินค้าทางสื่อออนไลน์

มากขึ้น การวิจัยในอนาคตอาจจะมีการศึกษา

เก่ียวกับการตลาดเพิ่มเติม 

 2) การวิจัยในอนาคตควรจะมีการสอบถาม

เก่ียวกับผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงของ

ผู้บริโภคเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับรู้ว่าความเสี่ยงนี้มีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางสื่อออนไลน์หรือไม่ 

 3) การศึกษาครั้งนี้มีเพียงกลุ่มตัวอย่างที่อยู่

ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลวิจัย 

ที่ตรงกับผู้บริโภคโดยทั่วไป ควรมีการขยายพื้นที่

ของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น 

 4) การวิจัยในอนาคตควรค านึงถึงการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง ให้จ านวนของแต่ละตัวแปรลักษณะ

ประชากรศาสตร์มีการกระจายทุกตัวเลือกใน

จ านวนที่ไม่แตกต่างกันมาก 

 5) ในการวิจัยในอนาคตควรมีการเพิ่มด้าน

ของการรับรู้ความเสี่ยงให้มากขึ้น ซ่ึงในวิจัยอ่ืนๆ ก็

มีการเลือกด้านของการรับรู้ความเสี่ยงมาใช้ในการ

วิจัยที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของงานวิจัย

ของตนเอง ซ่ึงมีความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง

ด้านการท างานของสินค้า ความเสี่ยงด้านกายภาพ 

ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา ความเสี่ยงด้านสังคม ความ

เสี่ยงด้านเวลา และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร ในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์

ของชาสมุนไพร การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 400 คน การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้การวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมส าหรับการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี การศึกษาสูงสุดใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชาสมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ การมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เช่น 

เครื่องหมาย อย. มีการแสดงราคาที่ชัดเจน ภายในร้านขายชาสมุนไพรมีบรรยากาศที่ดี และมีรายละเอียด

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ 

 จากผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร พบว่าโมเดลมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากอัตราส่วนค่าไค – สแควร์ต่อองศาอิสระ 

( X2 df⁄ ) มีค่าเท่ากับ 13.33 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 

และค่ารากก าลังสองของความเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.033 

 

 

 

 



 

 

 
 

198 

Abstract 

 The confirmatory factor analysis of strategic factors that determine a demand for 

herbal tea in the municipality of Udon Thani.  The objective to validate structural strategic 

factors determining the demand for an enterprise of herbal tea.  Collection of data from 

consumers was 300 people in Udon Thani Municipality.  The analyzed using descriptive 

statistics were Frequency, percentage, maximum, minimum, and standard deviation.  All 

statistical analyzes were performed using statistical analysis and the program for confirming 

the composition. 

 The research found that consumers, mostly female, aged 31 to 40 years in the highest 

education level Bachelor's degree career/business/self-employed. Average monthly income 

is more than 15000 baht factor ingredients marketing decision buy herbal tea.  It found that 

consumers consider important factors that affect the decision in each of the most suppliers 

are marked with a conformity mark, Food and Drug Administration, display a clear price.  In 

herbal tea shop has a good atmosphere.  And detailed information on the Internet or 

websites. 

 The results of the study. Factor analysis Strategic factors determining the demand for 

Herbal tea.  Found, Models are consistent with empirical data.  Consider, The chi- squared 

coefficient for the independent ( X2 df⁄ ) degree is 13 . 33 .  The GFI is 0 . 97 .  The adjusted 

harmonic index (AGFI)  is 0 . 94 .  The CFI Was 0 . 97  and the square root of the estimated 

mobility (RMSEA) was 0.033. 
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1.บทน ำ 

 ชาสมุนไพรเป็นเครื่องด่ืมยอดนิยมชนิด

หนึ่งของโลก ได้จากการน าสมุนไพร (herb) ท่ีมี

สรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาผ่านกระบวนการแปร

รูป ด้วยการท าแห้ง (dehydration) แล้วบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ ด้วย

การคืนตัวชาสมุนไพรโดยการแช่ในน้ าร้อนแล้วด่ืม

ขณะร้อนหรือเย็น สรรพคุณหลักของชาสมุนไพร 

ซ่ึงประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหย (essential oil) 

คือ ท าให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย แก้กระหาย 

นอกจากนั้นสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา 

เช่น ช่วยกระตุ้นระบบประสาท ระบบหมุนเวียน

เลือด ต้านอนุมูลอิสระ ลดคลอเรสเตอรอล และ

ยังมีสรรพคุณรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้นโดยมีการ

กล่าวว่าชาเป็นเครื่องด่ืมที่มีการบริโภคมากเป็น

อันดับสอง รองจากน้ าเปล่า แต่ส าหรับในประเทศ

ไทยแล้ว ความนิยมด่ืมชายังไม่มากเท่าใดนัก หาก

พิจารณาจากมูลค่าเครื่องด่ืมร้อน(hot drink) 

พบว่าชามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.40 เท่านั้น 

เนื่องจากผู้บริโภคชาชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟ

มากกว่า ขณะที่อัตราการบริโภคชาของคนไทย

อยู่ในระดับต่ าหรืออัตราเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัมต่อ

คนต่อปี ซ่ึงถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่

มีการบริโภคชามากที่สุดของโลก อย่างตุรกีที่

บริโภคในอัตราเฉลี่ย 7.54 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสการเจริญเติบโตของตลาด

ชาในประเทศไทยยังมีอีกมาก โดยปัจจัยส าคัญใน

การขับเคลื่อนตลาดชาในประเทศให้เติบโต อาทิ 

กระแสใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร การขยายตัวของ

ชุมชนเมือง ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

การ เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และการ จัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการราย

ใหญ่ (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน

อาหาร, 2558) 

 จากที่ กล่ า วมา จึ งเห็ นไ ด้ว่ า ธุร กิจชา

สมุนไพร นับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการ เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาในมิติผู้บริโภคที่

เป็นผู้ใช้สินค้าและเป็นกระบวนการสุดท้ายของ

กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็น

ความส าคัญและความจ าเป็นในประเด็นดังกล่าว 

จึงมีความสนใจในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ของชา

สมุนไพร 

 

2.วัคถุประสงค์กำรวิจัย 

 การวิ จัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยเชิงกลยุทธ์

ที่ก าหนดอุปสงค์ของชาสมุนไพร ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 

 

 

3.กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของชาสมุนไพร จาก

นักวิชาการ สรุปได้ดังนี้ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องซ่ึง การ

วิเคราะห์ข้อมูลนั่น ประพงษ์ ขจรโมทย์ (2552) 

ไ ด้ท าการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตร

สถานศึ กษา  วิ ช าสมุ น ไพร ในท้ อ งถิ่ น  ชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบัวขาว องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าเฉลี่ ย ณัฐพัชร์   วรำสุทธิไพศำล 
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(2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสาร

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชา

สมุนไพรเพื่อลดเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวาน ได้

ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ การวิเคราะห์

โดยใช้สถิติพรรณนา ในรูปแบบของการแจกแจง

ความถี่  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและค่าส่วน

เบี่ ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายลักษณะของ

ประชากรศาสตร์และการวิเคราะห์โดยสถิติเชิง

อนุมาน ใช้สถิติ Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรตามสมมติฐาน วิไล ไชยมำศ (2550) 

ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา

สมุนไพรจากผักหวาน ได้น าข้อมูลที่ ไ ด้ม า

วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิ ติ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์คุณภาพ

ทางด้านเคมีและทางด้านกายภาพ พีรญำ 

เต่ำทอง (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจ

ซ้ื อ ช า ส มุ น ไ พ ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงมีการประมวลข้อมูล

เป็นขั้นตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน า

ข้อมูลที่ได้มาเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกรหัสลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมสั่งงาน

โดยใช้สถิติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย

ใช้วิธีการหาค่าความถี่แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อย

ละ 2) การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะห์โดยใช้ค่าไคส

แควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 4) 

การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ใช้ 

t-test ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ทั้ง ประ

พงษ์ ขจรโมทย์ (2552), ณัฐพัชร์  วรำสุทธิ

ไพศำล (2557) และพีรญำ เต่ำทอง (2551) ได้

ใช้ เครื่องมือในการวิ จัยครั้งนี้ เ หมือนกัน คือ 

แบบสอบถาม 

 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ำกัด (2542) 

ท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม

สุขภาพของคนกรุงเทพฯ สิริวรรณ (2551) 

ศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยและความต้องการในการ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมส าเร็จรูปจากธัญพืชของ

ผู้บริโภค  กิตติภพ จำรุธีรำกุล ( 2550) ได้ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพร้อม

ด่ืมของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ ปรำรถนำ บุตรวงศ์ (2548) ได้ศึกษา

การ ทดสอบผลิตภัณฑ์ชาล าไยของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ไพฑูรย์ ตั้งยืนยง 

(2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร์จังหวัดปราจีนบุรี พิทักษ์ ยมจินดำ 

(2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อควบคุมน้ าหนักตรา

เฮอร์บาไลฟ์ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และ

Utama-ang (2006 )  ไ ด้ศึ กษาการพัฒ น า

ผลิตภัณฑ์ชาเจียวกู่ลาน ผลการส ารวจหรือวิจัย

พบว่า ผู้บริโภคหรือลูกค้าเพศหญิงมีแนวโน้มใน

การเลือกซ้ือสมุนไพรมากกว่าเพศชาย ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีและก าลังศึกษาปริญญาตรี 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือประจ าส่วนมากคือ ร้าน

สะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงก าหนดองค์ประกอบปัจจัยที่ก าหนดอุป

สงค์ของชาสมุนไพร โดยมุ่ ง เน้นไปที่ปัจจัย

ทางด้านการตลาดเป็นหลัก ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของชา

สมุ น ไพรที่ หน่วยธุร กิ จสามารถควบคุมได้  

ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัว

บ่งชี้ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 

1 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

4.วิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ผู้บริโภคชาสมุนไพร ในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการ 1 ตัวแปร ต่อ 

20 ตัวอย่าง โดยการศึกษาครั้งนี้ ในแบบจ าลองมี

ตัวแปรจ านวน 12 ตัวแปร จึงก าหนดขนาด

ตัวอย่างขั้นต่ า คือ 240 คน และเพื่อเพิ่มอ านาจ

การทดสอบทางสถิติ จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เป็น 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random sampling)  

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 5.1ผลกำรวิจัย 

ภำพที่ 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย

ที่มีผลต่อการบริโภคชาสมุนไพร 

 
 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่าตัว

แปรในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบระหว่าง  0.31 - 0.62 ตัวแปรที่มีค่า

น้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ มีเครื่องหมาย

รับรองมาตรฐาน เช่น เครื่องหมาย อย. เป็นต้น 

 ตัวแปรในองค์ประกอบด้านราคา มีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.48 – 0.57 ตัว

แปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ มี

ส่วนลดจากราคาขายปลีกตามท้องตลาด  

 ตัวแปรในองค์ประกอบด้านสถานที่จัด

จ าหน่าย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.29 

– 0.75 ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก

ที่สุด คือ มีการจ าหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง 

0.62
0.42

0.31
0.48

0.570.750.39
0.29

0.46
0.34

0.35
0.46

องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ มีผล

ต่อการบริโภคชาสมุนไพร

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
รูปทรงผลิตภณัฑ์
ข้อมลูและสรรพคุณ
การเปรียบเทียบราคา
สว่นลด
ช่องทางจ าหน่ายหลากหลาย
ร้านค้าในชุมชน
ความสะดวก
การจัดบทู
การโฆษณาและประชาสมัพันธ์
ลด แลก แจก แถม
ข้อมลูออนไลน์
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 ตัวแปรในองค์ประกอบด้านส่งเสริม

การตลาด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.34 

– 0.46 ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก

ที่สุด คือ มีการจัดบูทแนะน าสินค้า  

 5.2 อภิปรำยผล 

จากการศึ กษา เ รื่ อ งการวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนด

อุปสงค์ชาสมุนไพร สามารถอภิปรายผลการศกึษา

ทั้ง 4 ด้านได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุป

สงค์ชาสมุนไพร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้

จากการวิ จัยครั้งนี้  พบว่า ตัวบ่ งชี้ทั้ ง  12 มี

นัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ในแต่ละ

องค์ประกอบสามารถวัดองค์ประกอบหลักได้ 

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนน้อย โดยพิจารณา

จากผลประเมินความเที่ยงแบบจ าลองการวัดอยู่

ในเกณฑ์ความเทียงต่ า 

1. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า 

ตัวบ่งชี้เรื่องความส าคัญกับ การมีเครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานมีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหรื อ

เครื่องด่ืม ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับวันผลิต 

วันหมดอายุ เครื่องหมาย อย. เป็นอันดับต้นๆซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวรรณ เอี่ยม

สุภำพงษ์ (2551) และสอดคล้องกับผลงานของ 

พีรญำ เต่ำทอง (2551) ที่พบว่า ในการตัดสินใจ

ซ้ือชาสมุนไพร ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพ ผ่านกระบวนการที่สะอาด ปลอดภัย 

และมีการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

2. องค์ประกอบด้านราคา พบว่า ตัว

บ่ งชี้ ส่ วนลดจากการขายป ลี ก  มี น้ าหนั ก

องค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่า เมื่อพิจารณา

องค์ประกอบด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญ

กับส่วนลดจากการขายปลีกเป็น อันดับแรก 

เนื่องจากปัจจุบันก าลังเกิดภาวะเศรษฐกิจ ราคา

น้ ามันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย และ

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการลดราคา และการ

เพิ่มปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม เป็นอันดับต้นๆ 

ดังนั้นผู้จ าหน่ายควรส่งเสริมการตลาดด้วยการลด

ราคา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ้ือเพิ่มขึ้น (ศิริวรรณ 

เอี่ยมสุภำพงษ์, 2551) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุพล โก้สกุลพร้อมคณะ (2548) 

3. องค์ประกอบด้านสถานที่จัดจ าหน่าย 

พบว่า ความหลากหลายของช่องทางการ จัด

จ าหน่ายมีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่า 

เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบด้านสถานที่ จั ด

จ าหน่าย ผู้บริ โภค ให้ความส าคัญกับความ

หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็น

อันดับแรก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการ 

ความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินค้า เพื่อให้

ประหยัดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พีรญำ เต่ำทอง (2551) ที่พบว่าในการเลือกซ้ือ

ชาสมุนไพร ควรให้ความสะดวกสบายในการเลอืก

ซ้ือมากที่สุด ซ่ึงการเลือกซ้ือตามช่องทางต่างๆที่

ห ล า ก ห ล า ย เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ ที่ ง่ า ย ขึ้ น 

ประหยัดเวลามากขึ้น  เป็นปัจจัยส าคัญอีก

ประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สมิหรำ อุปลำบัติ  (2549)  ในการให้

ความส าคัญกับปัจจัยความหลากหลายของช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายในระดับมาก 

4 .  องค์ ป ร ะกอบ ด้านการส่งเสริม

การตลาด พบว่า ตัวบ่งชี้การจัดบูธแนะน าสินค้ามี

น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่า เมื่อ

พิจารณาจากองค์ประกอบด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการจัดบูธ

แนะน าสินค้าเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้บริโภค
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บางส่วนยังเข้าถึงสินค้าได้ยาก ดังนั้นผู้บริโภคจึง

ควรได้รับการแนะน าสินค้าจากการออกบูธ

แนะน าให้ทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ

พัชร์ วรำสุทธิไพศำล (2557)  ที่พบว่าการ

สื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ชาสมุนไพร เพื่อลดเบาหวาน ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 

การแนะน าสินค้า เพื่อให้เ กิดความเข้าใจแก่

ผู้บริโภคมากขึ้น 

 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูล

ทั่ ว ไปของกลุ่ม ตัวอย่างผู้บริโภคแล้ว พบว่า 

ผู้บริโภคที่ด่ืมชามากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 31 

ถึ ง 40 ปี  ซ้ึงเป็นกลุ่มวัยกลางคนหรือกลุ่ม

คนท างาน อาจเป็นเพราะกลุ่มคนในวัยนี้รักใน

การดูแลสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากระดับการศึกษา

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี การรับรู้และ

เข้าใจเก่ียวกับชาสมุนไพรอาจมีมากว่าวัยอ่ืนๆ 

และเมื่อเปรียบเทียบจากรายได้มีรายได้มากกว่า 

15,000 บาท แสดงว่า ผู้บริโภคที่ด่ืมชามีรายได้

มากพอสมควร 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูล สรุปผล

การศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร ใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้ 

1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ผู้ ต อ บ

แบบสอบถำม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.8  อายุ 31 – 

40 ปี ร้อยละ 31.3 การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

ร้อยละ 59.8  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพ

อิสระ ร้อยละ 33.5  มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 

มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 49.5  

2.กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ 

 จากผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร 

พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์พิจารณาอัตราส่วนค่าไค – สแควร์

ต่อองศาอิสระ ( X2 df⁄ ) มีค่าเท่ากับ 13.33 ค่า

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI)  เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 และค่า

รากก าลังสองของความเคลื่อนโดยประมาณ 

(RMSEA) เท่ากับ 0.033 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจชาสมุนไพร 

โดยน าตัวบ่งชี้ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ไป

ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การ

ส่งเสริมการตลาด และการปรับปรุงสถานที่จัด

จ าหน่ายตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  

1.1.  ด้านราคา ควรก าหนดราคาให้ถูก 

กว่าแหล่งซ้ือชาสมุนไพรอ่ืนๆ ลูกค้าสามารถ

ต่อรองราคาได้ ก าหนดราคาให้เหมาะสมกับ 

คุณภาพของชาสมุนไพร และควรแสดงราคา

สินค้าให้ชัดเจนสังเกตได้ง่าย  

1.2. ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ควรสร้าง

บรรยากาศภายในร้านให้ ดู ดี สะอาด สร้าง

บรรยากาศช่วยให้ผ่อนคลาย จัดวางสินค้าเป็น

ระเบียบ ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย  

1.3. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีสินค้าให้เลือก 

หลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาติ วัตถุดิบที่
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น ามาผลิตชาสมุนไพรควรเป็นวัตถุดิบที่คุณภาพ 

สะอาด ปลอดสารพิษ และมีการออกแบบที่

สวยงาม ทันสมัย สะดุดตา  

1.4.  ด้านส่งเสริมการตลาด ควรให้

ส่วนลดกับลูกค้าในกรณีที่ซ้ือปริมาณมาก ควร

แจกของแถมหรือของที่ระลึกเนื่องในเทศกาล

ส าคัญ  ค วรส่ ง เ ส ริ มการ ขายและ โฆษณา

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ กระตุ้นความ

ต้องการซ้ือของผู้บริโภค 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 2.1. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผล

ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย

เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดอุปสงค์ชาสมุนไพร จังหวัด

อุดรธานี เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่าย เพื่อให้

ผู้ประกอบการทราบถึงความต้องการของผู้บรโิภค 

และน าผลที่ได้มาปรับปรุงใช้กับธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

 2.2. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพของชาสมุนไพร เพื่อให้ผู้บริโภคมี

ความมั่น ใจในการ เลือกซ้ือชาสมุนไพรของ

ผู้ประกอบการ อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโต

ของธุรกิจต่อไป 

 2.3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ควร

เก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็น

ต้น 

 2.4 .  การ เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ควรค านึงถึงช่วงเวลาในการเก็บให้

ชัดเจน และในส่วนของสถานที่การเก็บข้อมูล 

ควรพิจารณาถึงความเหาะสมและความเป็นไปได้

ที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซ้ึงมีผลต่อการ

วิเคราะห์โดยตรง  

7. เอกสำรอ้ำงอิง 

กิตติภพ จารุธีรากุล ( 2550), ปัจจัยที่มีผลกำร

ตั ดสิ น ใจซื้ อ ชำเ ขียวพร้อมดื่มของ

นักศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่. 

ณัฐพัชร์  วราสุทธิไพศาล (2557), รูปแบบกำร

 สื่อสำรกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำร

 ตัดสินใจซื้อชำสมุนไพรเพื่อลดเบำหวำน

 ของผู้ป่วยเบำหวำน. 

บริ ษัท ศูนย์วิ จัยกสิกร ไทย จ ากัด (2542) , 

พฤติกรรม ก ำ ร บ ริ โ ภ คอำหำร เสริ ม

สุขภำพของคน กรุงเทพฯ. 

ประพงษ์ ขจรโมทย์ (2552), กำรพัฒนำหลักสตูร

 สถำนศึกษำ วิชำสมุนไพรในท้องถ่ิน ช้ัน

 มัธยมศึกษำปีที่  4 โรงเรียนบัวขำว 

องค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์. 

ปรารถนา บุตรวงศ์ (2548), ทดสอบผลิตภัณฑ์

ชำล ำไยของผู้บริโภคในอ ำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่. 

พิทักษ์ ยมจินดา (2546), ควำมพึงพอใจของ

ลูกค้ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ

ควบคุม น้ ำห นักตรำเฮอร์บำไลฟ์ใน

อ ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่. 

พีรญา เต่าทอง (2551), กำรศึกษำพฤติกรรมกำร

บริโภคและปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อชำ
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กำรศกึษำควำมรู้ควำมเข้ำใจสกุลเงินดจิิตอล(Bitcoin) ของนักศกึษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัอดุรธำน ี
 

ปิยรำช  ศรีสะอำด1*, โชคชัย  เดชรอด2 

1สาขาวิชาการเงิน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1Program in Business Administration (Finance), Faculty of Management Science,  

Udon Thani  Rajabhat University  

     *Email: piyarach_35@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจสกุลเงินดิจิตอล(Bitcoin)นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.)เพื่อ

การศึกษาพัฒนาการของสกุลเงินดิจิตอลในประเทศไทย 2.)เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเหน็ทีม่ี

ต่อสกุลเงินดิจิตอล 3.)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อสกุลเงินดิจิตอล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา

ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช่วงชั้น( stratified sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม จ านวน378คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

spss สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด 

(Minimum) และสถิติทดสอบไคส์แควร์ (Chi-Square test) Bitcoin เป็นที่รู้จักกันต้ังแต่ปี 2009 และเริ่ม

เป็นที่รู้จักในไทยในปี พ.ศ.2558 โดยในประเทศไทยมีการซ้ือขายผ่านเว็ป Bx.in.th หรือ Bitcoin Thailand 

โดยราคาBitcoin ในปี 2558 มีราคา 7,000-8,000 บาทต่อ 1 Bitcoin ในปัจจุบัน Bitcoin มีราคา 150,000 

บาทต่อ 1 Bitcoin จึงเป็นที่นิยมของนักเก็งก าไร อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถใช้เป็นสื่อแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin คิดเป็นร้อยละ 72.20 มีความรู้ความเข้าใจ

คิดเป็นร้อยละ 27.80 และไม่เห็นด้วยต่อการน าเงินดิจิตอล Bitcoin มาใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนคิดเป็น

ร้อยละ 69.60 เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 30.40 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของการใช้เงิน Bitcoin อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ชั้น

ปีที่ศึกษา,คณะที่สังกัด,ผลการเรียน,การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน, และความรู้ความเข้าใจในสกุลเงิน

ดิจิตอลBitcoin 

 

 

บทน ำ 

ในปัจจุบันด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคที่เต็มไป

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมากขึ้น  มนุษย์ก็ไม่เคยที่จะ

หยุดพัฒนาทางด้านการเงินจึงได้น าเทคโนโลยีเข้า

มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับระบบการเงิน ท าให้

การใช้เงินมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ

ทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบฟินเทค 

(Fintech) มีการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเด

บิต บัตรเครดิต เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรนั้นโดยโลก

ปัจจุบันและภายในอนาคตพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
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อยู่ตลอดเวลา ก็ได้มีนวัตกรรมทางการเงินออกมา

เป็นเงินดิจิตอล(Cryptocurrency)ที่ถูกสร้างขึ้นมา

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นเงินที่ไม่มีตัวตน ไม่มี

คุณลักษณะและไม่สามารถจับต้องได้ แต่ใช้เป็น

สื่อกลางที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของแทนเงินสดในโลก

ออน ไลน์  โ ดย เ งิน ดิ จิตอล  ( Cryptocurrency) 

ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก ากับดูแล

และนับว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงิน ที่มีการต่ืนตัว

เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยาก

ศึกษาเงินดิจิตอลสกุล(Bitcoin)และกระบวนการ

รับรู้การต่ืนตัวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีที่มีต่อเงินดิจิตอล(Bitcoin)และพัฒนาการ

เงินดิจิตอล(Bitcoin)ที่มีต่อประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของสกุลเงินดิจิตอล

(Bitcoin)ในประเทศไทย 

 2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและความ

คิดเห็นที่มีต่อสกุลเงินดิจิตอลBitcoin 

 3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นที่มี

ต่อสกุลเงินดิจิตอลBitcoin 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.ทราบพัฒนาการของสกุลเงินดิจิตอล

(Bitcoin)ในประเทศไทย 

 2.ทราบความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น

ที่มีต่อสกุลเงินดิจิตอลBitcoin 

 3.ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อ

สกุลเงินดิจิตอลBitcoin 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  ไ ด้แ ก่ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีจ านวน 6,708 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบ่ง

ช่วงชั้น (Stratified Sampling) จ านวน 378 คน

โดยสูตร Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 

0 . 05  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ไ ด้แ ก่ 

แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะค าถามให้เลือกตอบและเติมค าในช่องว่าง 

ส่วนที่ 2 ค าถามวัดความรู้ความเข้าใจในสกุลเงิน

ดิจิตอล ลักษณะค าถามเป็นค าถามให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 ค าถามวัดความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเ งิน

ดิจิตอลมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็น

ค าถามประเมินค่า 5 ระดับ  

 การ วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ(Percentile) ,

ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์

ความรู้ความเข้าใจ และวิเคราะห์ความคิดเห็น

เก่ียวกับการน าเงินดิจิตอลมาใช้เป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนโดยใช้ค่าร้อยละ และทดสอบปัจจัยที่มี

ผลต่อความคิดเห็นต่อการน าเงินดิจิตอลมาใช้เป็น

สื่อกลางแลกเปลี่ยนโดยใช้สถิติทดสอบไคส์แควร์ 

(Chi-Square test) 

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 ส่วนที่  1 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล

ประกอบด้วยเพศส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 66.40 อายุเฉลี่ย 21.45 ปี ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.57 ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ

จั ด ก า ร คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย3 1 . 70  ร อ ง ล งมาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 21.10 

อาศัยอยู่ในเขตชนบท คิดเป็นร้อยละ 61.40 และ

ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต/สื่อโซเซียลมีเดีย

คิดเป็นร้อยละ 71.40 

 ส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้า

ความเข้าใจในสื่อสกุลเงินดิจิตอลBitcoinคิดเป็น

ร้อยละ 27.80 และไม่มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็น

ร้อยละ 72.20 เนื่องจากสื่อสกุลเงินดิจตอลเพิ่งเป็น

ที่รู้จักไม่นานและจ ากัดเฉพาะกลุ่ม เป็นการยากที่
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นักศึกษาในต่างจังหวัดจะรู้จักนอกจากอาจรู้เพียง

ผิวเผินจากสื่อต่างๆเท่านั้น ยกเว้นอาจมีนักศึกษา

นักศึกษาที่ศึกษาในสาชาทางการเงินการธนาคาร

และที่เก่ียวข้องอาจจะติดตามและศึกษาเรื่องนี้จนมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างดี 

ส่วนที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการน าเงินดิจิตอล

Bitcoinมาใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนคิดเป็นร้อย

ละ 30.40 ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 69.60 

เมื่อทดสอบที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นในการ

น าเ งินดิจิตอลBitcoinมาใช้เป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ ชั้นปี,คณะที่ศึกษา,ผลการเรียน,การเข้าร่วม

กิจกรรมระหว่างเรียน ,และความรู้ความเข้าใจใน

สกุลเงินดิจิตอลBitcoin กล่าวคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะวิทยาการจัดการที่มีผลการเรียนดี(GPA3.00-

4.00) เป็นสมาชิกชมรมชุมนุม และมีความรู้ความ

เข้าใจในสกุลเงินดิจิตอลBitcoin จะเห็นด้วยต่อการ

น าเงินดิจิตอลมาใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเพราะ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการส่วนใหญ่ศึกษาใน

หลักสูตบริหารธุรกิจซ่ึงมีเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับ

เ งินตราและสกุลเงินตราต่างๆอีกทั้งนักศึกษา

ดังกล่าวมีผลการเรียนที่ ดีมีการต่ืนตัวพร้อมรับรู้

ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เนื่องจากเป็นสมาชิกชุมนุม

ชมรมต่างๆซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ามีความสนใจและ

ต่ืนตัวในการท ากิจกรรมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

จึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจในสกุลเงินดิจิตอล

Bitcoin จึงเห็นด้วยที่จะน าเงินดิจิตอลBitcoinมาใช้

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ

เข้ าใจในสกุลเงิน ดิจิตอลBitcoin เพียงร้อยละ 

27.80 และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการน าเงิน

ดิจิตอลBitcoin มาใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนคิด

เป็นร้อยละ 30.40 แต่ ณ สถานการณ์ในปัจจุบัน

Bitcoin เป็นแค่เพียงสกุลเงินที่ซ้ือขายที่เก็งก าไรไม่

มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก ากับดูแล ดังนั้นจึงอาจ

ถูกน าไปใช้ทางผิดกฏหมายเหมือนกับกรณีแชร์

ลูกโซ่หรือการฟอกเงินของธุรกิจที่ผิดกฏหมาย 

ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในสกุลเ งิน ดิจิตอลBitcoinให้ กับประชาชนให้

กว้างขวาง และรัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะ

ยอมรับหรือปฏิเสธตลอดจนมีมาตราในการก ากับ

ดูแล 

บรรณำนุกรม 

ไพศาล หวังพาณิช.(2526).การวัดผลการศึกษา.
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเลยจ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 224 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t–

test และF –test (ANOVA)  

 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ส่งผลท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                

เกิดความเครียดมากที่สุด คือ ด้านการเรียน และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่านักศึกษาที่มีระดับชั้นปี

แตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ

แตกต่างกันและมีผลการเรียนแตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียดไม่แตกต่างกัน  

 

ค ำส ำคัญ: ความเครียด, นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

 

Abstract  

 The purpose of this research was to study and compare stress of accounting students 

of Loei Rajabhat University.  The sample groups consisted of 224 first year to fourth year of 

accounting student. Collecting data by using questionnaire. The statistics used for analyzing 

the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis 

of variance. 

 The research indicated that the most of stress level of the students caused by the 

studying.  The difference test revealed that the academic year of the students affected to 

the different cause of the stress at the significance of 0.05.  The gender of student was no 
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affection to the different cause of stress.  There was no significant difference between the 

cumulative grade point average of students. 

 

Keywords: stress, accounting student 

 

 

1. บทน ำ  

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก   

ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

อีกทั้งความวุ่นวายและความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น

เรื่ อยๆ     ซ่ึงสิ่ ง เหล่านี้ เป็นสาเหตุหนึ่ งของ

ความเครียด ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรอื

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหา

ต่างๆ และท าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ 

กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้

หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิง่ที่คุกคามจิตใจ 

หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผล

ให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป (ศรี

จันทร์ พรจิราศิลป์, 2554) ความเครียดของบุคคล

เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

จากสภาพการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ต้องพบกับ

อุปสรรคหรือความกดดัน ความเครียดที่เกิดขึ้นมีทั้ง

ป ร ะ โยชน์และ โทษ ปร ะ โยชน์ที่ เ กิ ดขึ้นจาก

ความเครียดจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจ 

ต้ังใจ คิดค้น กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาหรือ

อุปสรรคนั้น โทษที่เกิดจากความเครียดจะส่งผล

กระทบต่อสุขภาพทางกายและจิตใจของบุคคลนั้น

ได้  

ความเครียดเกิดได้หลายปัจจัย  ได้แก่ 

ปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นได้จาก

ตัวบุ ค คล เ อง  ไ ด้แ ก่  ส ติปัญญา บุ ค ลิ กภาพ 

ประสบการณ์ชีวิต และลักษณะเฉพาะของตนเอง 

เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเครียด 

ไ ด้ แ ก่  ก า ร เ ป ลี่ ย น  แ ป ล ง ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต 

ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

เศรษฐกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ (วรา

ภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2547) ความเครียดเมื่อสะสม

มากๆก็จะส่งผลกระทบทั้ งด้าน จิตใจ อารมณ์  

ร่างกาย ดังนี้ เกิดความวิตก กังวลใจ   ไม่มีสมาธิ 

หลงลืม หรืออาจท าให้พอใจในงานลดลง เบื่อ

งาน นอนไม่หลับ ปวดหัว ไมเกรน โรคกระเพาะ 

ความดันสูง ท าร้ายตนเอง ติดยา ท าให้มพีฤติกรรม

เชิงก้าวร้าว มีประสิทธิภาพการท างานลดลง งาน

ผิดพลาดเสียหายล่าช้า ผลผลิตต่ าลง มีการหยุดงาน 

ขาดงานสูง และในที่สุดก็จะหยุดงานถาวร คือต้อง

ลาออกไป หรือถูกให้ออกไป (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 

2552)  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัยที่

นกัศึกษาต้องมีการพัฒนาความคิด มีการปรับตัวให้

เหมาะสมกับช่วงวัยที่มกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลต่อ

ภาวะความเครียด อีกทั้งยังการด ารงชีวิตของ

นักศึกษาที่ต้องปรับตัวอีกหลายประการ ต้ังแต่การ

รับน้องของนักศึกษา การปรับตัววิธีการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย 

การเข้าสังคม การท างานกลุ่มและการปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ความเครียดเกิดขึ้นได้กับบคุคล

ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคล

ที่มีความเสี่ ยงในการ เ กิดความเครียดได้ ง่าย 

ความเครียดจึงเปรียบเสมือนเพชฌฆาตที่มาอย่าง

เงียบ ๆ  บั่นทอนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และก่อให้เกิด
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ความสูญเสียอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย สาขาวิชา

การบัญชี เป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนที่เก่ียวกับ

ตัวเลข การท าบัญชีและการจัดท ารายงานทางการ

เงิน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้ต้องใช้ความรู้  

ความสามารถและความพยายามอย่างมากเพื่อให้

ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด

ความเครียด ดังนั้นคณะผู้วิ จัย จึงสนใจศึกษา

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

สาเหตุของความเครียดของนักศึกษา รวมถึงเพื่อให้

นักศึกษา อาจารย์และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับนักศึกษา

รับรู้ และตระหนักถึ งปัญหาความเครียดของ

นักศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับการจัด

กิจกรรมส่งเสริมแก้ไขสุขภาพจิตของนักศึกษาให้ดี

ขึ้นเพื่อลดความตึงเครียด  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

 2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 2.2  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ

สาเหตุของความเครียดของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเครียด 

 ความเครียด หรือ Stress ที่มีรากศัพท์มา

จากภาษาลาตินว่า “Stringers” หรือ “Struts” หรือ 

“Strict” แปลว่า แรงกดดันที่มีต่อร่างกายและมี

แนวโน้มที่จะท าให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย 

(Webster, 1976) 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2555) 

ได้ให้ความหมายของความเครียดว่าเป็นสภาวะ

จิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลจากการ

ที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ  

ในสิ่งแวดล้อมที่กดดันหรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ 

ความไม่สบายใจ 

 หงส์ ศิ ริ  ภิ โ ย ดิลกชั ย และคณะ ( 2558) 

ความเครียด หมายถึง การที่บุคคลต้องเผชิญอยู่ใน

ภาวะที่รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ ไม่แน่ใจ ว้าวุ่นใจ 

วิตกกังวล ถูกบีบคั้น ท าให้เกิดการตอบสนองของ

ร่างกาย จิตใจ ความคิด ถ้าบุคคลสามารถปรับตัว

และมีความพึงพอใจก็จะท าให้เ กิดพลังในการ

จัดการสิ่งต่าง ๆ แต่หากไม่มีความพึงพอใจและไม่

สามารถปรับตัวได้ ก็จะท าให้เกิดความเครียด ส่งผล

ให้เสียความสมดุลในการด าเนินชีวิตในสังคม ขาด

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ความเครียดส่งผลต่อชีวิต แบ่งได้ 2 ด้าน 

คือ ด้านที่หนึ่ง ผลต่อสุขภาพทางกาย ได้แก่ อาการ

ไม่สบายทางกายต่างๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยตาม

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ 

ความดันโลหิตสูง โรคกระเพราะ อาการท้องผูก 

นอนไม่หลับ ฯลฯ ด้านที่สอง ผลต่อสุขภาพจิตใจ 

น าไปสู่ความวิตกกังวน ซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล

อารมณ์ไม่มั่งคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาท

บางอย่าง นอกจากนี้ความเครียดส่งผลต่อร่างกาย

และจิตใจ ย่อมส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการ

ท างาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวบุคคลแวดล้อม 

และเมื่อประสิทธิภาพในงานตกต่ า สัมพันธภาพ

เสื่อมลง จิตใจย่อมได้รับผลตึงเครียดมากขึ้น 

ซ้ าซ้อน นับว่าความเครียดเป็นภัยต่อชีวิดอย่างยิ่ง 

(จุรนุซ จิตราทร, 2547) 

 จากความหมายของความเครียดที่กล่าวมา

ข้างต้น สรุปได้ว่า ความเครียด หมายถึง ภาวะทาง

อารมณ์และความรู้สึกที่ตอบสนองต่อความกดดัน 

การคุกคามหรือบีบคั้นทางด้านจิตใจ และร่างกาย 

จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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3.2 แนวคิดทฤษฎีความเครียดที่ เน้น

ผลกระทบของความเครียดที่มีต่อบุคคล ทฤษฎีใน

กลุ่มนี้ ได้แก่  

1) สมมติฐานตัวยูหัวกลับ ( Inverted –U 

Hypothesis) ซ่ึงอธิบายว่า เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้น 

ผลการท างานจะสูงขึ้นจนสูงสุดของโค้งตัวยูหัวกลับ

และความเครียดที่มากหรือน้อยเกินไปมีผลท าให้ผล

การท างานต่ ากว่าด้วย ดังที่ selye (อ้างถึงใน ประณิ

ตา ประสงค์จรรยา, 2542) เรียกความเครียดที่มีผล

ในทางบวกว่า Eustress และเรียก ความเครียด

ในทางลบว่า Disress ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์

กันได้ 

2) ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ (Signal 

Detection Theory)  เ ป็ น ท ฤ ษฎี ที่ ว่ า ด้ วยการ

ตอบสนองเมื่อร่างกาย ได้รับสัญญาณกระตุ้นจากสิ่ง

ที่คุกคาม จะตอบสนองทั้งร่างกายและจิตใจ จะเห็น

ได้ว่า ความเครียดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน ถ้าบุคคล

มี ความเครียดในระดับที่พอเหมาะจะเป็นการ

กระตุ้น หรือส่งเสริมให้บุคลนั้นสามารถคิดค้น

วิทยาการ ใหม่ๆ ท าให้รู้จักคิดแก้ปัญหาหรือท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับสภาพตนเอง

ให้ สามารถเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม ปรับสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด 

 ความเครียดเกิดจากสาเหตุหลายประการ 

อาจเกิดจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ก็

ตามที่ผลักดันร่างกายและจิตใจให้ผิดไปจากเดิม ท า

ให้ไม่สบายใจ วิตกกังวล อารมณ์เสียไม่มีสมาธิ กิน

ไม่ได้ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เป็นต้น 

 ชูทิตย์ ปานปรีชา (2529) ได้แบ่งสาเหตุของ

ความเครียดออกเป็น 2 ประการ คือ 1) สาเหตุ

ภายใน หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือ

ปัจจัยต่างๆที่มาจากตัว บุคคล สามารถแยกสาเหตุ

ในตัวบุคคลได้เป็น 2 ชนิด คือ สาเหตุทางกาย และ

สาเหตุทางจิตใจ 2) สาเหตุภายนอก หมายถึงปัจจัย

ต่างๆ นอกตัวคน ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเครยีด 

ได้แก่ 

 Cross (อ้างถึงใน อุบลพรรณ เอ่ียมโภคลาภ, 

2543) ได้แบ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด ความเครียดในการ

ท างาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความเครียด

จากการท างานในองค์การ 2) ความเครียดจากงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 3) ความเครียดจากโครงสร้าง

องค์การ  

Ivancevich และ Matteson (1987 อ้างถึง

ใน ธนนันท์ สิงหเสม, 2548: 26) ได้แบ่ง ปัจจัยที่ท า

ให้เกิดความเครียดในการท างานออกเป็น 4 อย่าง 

คือ 1) ปัจจัยด้านบุคคล 2) ปัจจัยด้านความแตกต่าง

ในการรับรู้  3) ปัจจัยภายในองค์การ 4) ปัจจัย

ภายนอกองค์การ 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Narayanan แ ล ะ ค ณ ะ  ( 1999) 

ท าการศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในการท างาน 

โดยมุ่งศึกษาบุคคลใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ พนักงาน

เสมียน อาจารย์มหาวิทยาลัยและพนักงานขาย 

พบว่าความขัดแย้งระหว่างบุคคล ภาระงานที่มาก

เกินไป และเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชนม์ผีล

ให้บุคคลในทุกอาชีพเกิดความเครียดในการท างาน  

กุลนารี สิริสาลี และคณะ (2532) ได้ศึกษา

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดของนักศึกษาเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่านักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 และ 3 มีความเครียดสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเกิดความเครียด คือ 

เนื้อหาวิชาเรียนมีมากเกินไป ไม่มีสถานที่ส าหรับ

พักผ่อน และมีความเบื่อหน่ายในบทเรียน 

สุนิสา  ตะสัย, ประชา ฤาชุตกุล และวิรัตน์ 

ธ ร รมาภรณ์   ( 2551)  ไ ด้ท าการศึ กษา เ รื่ อ ง
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ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา

พบว่า นักเรียนมีความความเครียดในระดับปาน

กลางและมีวิธีการแก้ปัญหาความเครียดที่เหมาะสม  

 สุ ภ า พ  ห วั ง ข้ อ ก ล า ง  ( 2554)  ศึ ก ษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา พบว่า นักศึกษาที่มี

เพศ ชั้นปีและผลการเรียนแตกต่างกันมีความเครยีด

และการเผชิญความเครียดไม่แตกต่างกัน 

หงส์ศิ ริ  ภิ โย ดิลกชัยและคณะ (2558) 

ศึกษาเ ก่ียวกับความเครียดและการแก้ปัญหา

ความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ พบว่า 

สาเหตุทีส่งผลให้เกิดความเครียดมากที่สุด คือ ด้าน

การเรียน รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 

ครอบครัว การ เ งิน และเมื่อทดสอบหาความ

แตกต่างพบว่า นักศึกษาที่ชั้นปีแตกต่างกันมีสาเหตุ

ความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

นักศึกษาที่เพศและผลการเรียนรวมแตกต่างกันมี

สาเหตุความเครียดไม่แตกต่างกัน 

เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย (2559) ศึกษาระดับ

ความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความเครียดด้านการเรียนมากกว่าปัจจัย ด้าน

ส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ

ความเครียด และไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 

3.5 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาสาขา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย จ านวน 508 คน  (ส านักงานส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2561) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาสาขา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย จ านวน 224 คน  (อ้างอิง : สูตรขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนของประชากรของ Taro 

Yamane) 

4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการ 

เลือกแบบแบบง่าย (Simple random sampling) 

4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  

แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

ส่ วนที่  1 ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี ผลการเรียน 

ส่ ว น ที่  2 ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร เ กิ ด

ความเครียด 

ของนักศึกษา ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านครอบครัว 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ด้านการเงิน ด้าน

บคุลิกภาพ 

 
 

สำเหตุของควำมเครยีด 

- ด้านการเรียน 

- ด้านครอบครัว 

- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

- ด้านการเงิน 

- ด้านบุคลิกภาพ 

ปัจจัยส่วนบคุคล 

- เพศ 

- ชั้นปี 

- ผลการเรียน 
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4.4  การเก็บรวมรวมข้อมูล 

คณะผู้วิ จัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม จ านวน 224 ชุดและเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

SPSS โดยแบ่งได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เพศ 

ชั้นปี  

ผลการเรียน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic)  โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ

ร้อยละ  (Percentage)  

ส่ วนที่  2 การ วิ เ ค ร าะห์ ส า เ ห ตุของ

ความเครียด 

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบวัดเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์

ใน การแปลความหมาย ของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  เป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  เป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  เป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง  เป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  0.51 – 1.50   หมายถึง  เป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ 

ของความเครียดของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ

ต่อกัน (Independent Test) การทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ า งที่มี

มากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variance : ANOVA) 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลการวิจัย  

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาหญิง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 จ านวน 98 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.8  มีผลการเรียน (GPA) 2.00 – 2.49 

จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของสาเหตุความเครียดของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยรวม ดังตารางที่ 1 

 

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของสาเหตุความเครียดของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยรวม 

สำเหตุของกำรเกิด

ควำมเครียด 

�̅� S.D. ระดับ

สำเหตุ

ควำมเครียด 

ด้านการเรียน 

ด้านครอบครัว 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ด้านการเงิน 

ด้านบุคลิกภาพ 

3.76 

2.56 

2.65 

2.76 

2.86 

1.026 

1.079 

1.087 

1.235 

0.934 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.92 1.072 ปำนกลำง 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ท า

ให้เกิดความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับ

ปานกลาง (& =2.92 , S.D.= 1.072) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด

มากที่สุด คือ ด้านการเรียน ( & =3.76, S.D.= 

1.026) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านบุคลิกภาพ (

& =2.86, S.D.=0.934) ด้านการเงิน (& =2.76, 

S.D.= 1.235)  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (& =

2.65, S.D. =  1.087)  และสา เ ห ตุที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด

ความเครียดต่ าสุด คือ ด้านครอบครัว (& =2.56, 

S.D.= 1.079) ตามล าดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูลส่วน

บุคคล ดังตารางที่ 2 

 

ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามเพศ 

สำเหตุของกำรเกิด

ควำมเครียด 
t P-value 

1.ด้านการเรียน 

2.ด้านครอบครัว 

3.ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อน 

4.ด้านการเงิน 

5.ด้านบุคลิกภาพ 

1.829 

2.538 

0.106 

 

0.075 

-1.287 

0.069 

0.015* 

0.916 

 

0.940 

0.279 

*P-value < 0.05 

จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่

มี เพศแตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียดไม่

แตกต่างกัน  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่มี

เพศแตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียด ด้าน

ครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  
 

ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามชั้นปี 

สำเหตุของกำรเกิด

ควำมเครียด 
F P-value 

1.ด้านการเรียน 

2.ด้านครอบครัว 

3.ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อน 

4.ด้านการเงิน 

5.ด้านบุคลิกภาพ 

5.123 

6.886 

10.622 

 

1.354 

3..492 

0.002* 

0.000* 

0.000* 

 

0.258 

0.016* 
*P-value < 0.05 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่

มีระดับชั้นปีแตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียด

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปี

แตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียดด้านการเรียน 

ด้านครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและด้าน

บุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  
 

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามผลการเรียน 

สำเหตุของกำรเกิด

ควำมเครียด 
F P-value 

1.ด้านการเรียน 

2.ด้านครอบครัว 

3.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

4.ด้านการเงิน 

5.ด้านบุคลิกภาพ 

0.409 

1.978 

2.339 

0.222 

2.510 

0.747 

0.118 

0.074 

0.881 

0.060 
*P-value < 0.05 
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จากตารางที ่4 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่

มีผลการเรียนแตกต่างกันมีสาเหตุของความเครียด

ไม่แตกต่างกัน 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจที่ น ามาอภิปราย

ผล ดังนี้ 

5.2.1 สาเหตุที่ส่ งผลท าให้นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเกิด

ความเครียดมากที่สุด คือ ด้านการเรียน ได้แก่ 

เนื้อหาวิชาเรียนยากเกินไป อ่านหนังสือสอบไม่ทัน 

ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/สอบไม่ผ่าน รายงาน/

การบ้านเยอะเกินไป อาจารย์สอนไม่เข้าใจ มีการ

รวบรัดบทเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของหงส์

ศิริ ภิโยดิลกชัยและคณะ (2558) ท่ีพบว่า สาเหตุที

ส่งผลให้เ กิดความเครียดมากที่สุดของนักศึกษา

สาขาวิ ช า เ ทค โน โลยี ส าร สน เทศทางธุ ร กิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บพิตรพิมุขจักรวรรดิ คือ ด้านการเรียน สาเหตุที่

ส่ ง ผ ล ท า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเกิดความเครียดรองลงมา 

คือ ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ เป็นคนมีความคาดหวัง

สู ง ขาดความมั่นใจในตัวเอง สมาธิสั้น  ขี้ อาย 

สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ เล็กอุทัย (2559) พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 1ด้านการเรียนมากกว่าปัจจัยด้านส่วนตัว 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ได้แก่ รู้สึกล าบากใจที่

ต้องท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อนสนิท มี

เรื่องขัดแย้งกับเพื่อนในชั้นเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ  

Narayanan และคณะ (1999) พบว่าความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลท าให้ อาจารย์มหาวิทยาลัยและ

พนักงานขายเกิดความเครียดในการท างาน และ

สาเหตุของความเครียดและการจัดการความเครียด

ต่ าที่สุด คือ ด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ครอบครัวไม่

พอใช้ มีหนี้สิน ต้องท างานพิเศษเพื่อหาเงินเรียน 

และด้านครอบครัว ได้แก่ เกิดความขัดแย้งใน

ครอบครัว ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิต 

ข าดคน ให้ ค าปรึกษาหรือช่ วยแก้ปัญหา  ซ่ึ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของหงส์ศิริ ภิโยดิลกชัยและ

คณะ (2558) ที่พบว่าด้านการเงินและด้านการเรียน

เป็นสาเหตุทีส่งผลให้เกิดความเครียดของนักศึกษา

สาขาวิ ช า เ ทค โน โลยี ส าร สน เทศทางธุ ร กิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บพิตรพิมุขจักรวรรดิอยู่ในระดับน้อย  

5.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูลส่วน

บุคคล พบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่าง มีผลการ

เรียนแตกต่างกันกันมีสาเหตุของความเครียดไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิ จัยที่พบว่า 

นักศึกษาที่มีเพศ และผลการเรียนแตกต่างกันมี

ความเครียดและการเผชิญความเครียดไม่แตกต่าง

กัน (สุภาพ หวังข้อกลาง, 2554; หงส์ศิริ ภิโยดิลกชัย

และคณะ, 2558; เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย, 2559) ส่วน

นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีแตกต่างกันมีสาเหตุของ

ความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับกุลนารี สิริสาลี และคณะ 

( 2532)  พ บ ว่ า นั ก ศึ ก ษ า เ ทค นิ ค ก าร แพทย์  

มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 1 และ 3 มีความเครียด

สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 สอดคล้องกับหงส์ศิริ ภิโยดิลกชัยและคณะ 

(2558)  นั กศึ กษาที่ ชั้นปีแตก ต่าง กันมีสาเหตุ

ความเครียดแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 

4 
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6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สาเหตุของความเครียด และเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บคุคลกับสาเหตุของความเครียดของนักศึกษาสาขา

การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซ่ึงผลการวิจัย

สารถน าไปใช้ดังนี้ 

6.1 การเรียนเป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชีเกิดความเครียดมากที่สุด ทั้งนี้

อาจารย์ผู้สอนควรมีค าแนะน าด้านการเรียนและให้

ค าที่ปรึกษาแก่นักศึกษาได้ มีการเพิ่มทักษะการ

เรียน เช่น การจัดเตรียมความพร้อมในด้านการ

เรียนก่อนเปิดภาคการศกึษา ตลอดจนให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การ

อภิปรายหน้าชั้น การตอบค าถาม รวมถึงมีอุปกรณ์

การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการเรียน 

6.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุ

ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามข้อมูลส่วน

บุคคล พบว่านักศึกษาที่มีระดับชั้นปีแตกต่างกันมี

สาเหตุของความเครียดแตกต่างกัน ดังนั้นอาจารย์

ผู้ สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ควรได้รับทราบถึ ง

สถานการณ์ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในการเกิด

ความเครียดของนักศึกษาสาขาการบัญชีในปัจจุบัน 

และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการด้านต่าง ๆ ท่ีจะ

ช่วยเสริมสร้างความสุขเพิ่มขึ้นให้แก่นักศึกษาสาขา

การบัญชี การวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน  และ

เฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเครียดของ

นักศึกษา รวมถึ งการส่งเสริมการผ่อนคลาย

ความเครียดด้วยกิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมที่ กระตุ้น

จิตส านึกของความเป็นนักบัญชีทั้งในด้านกายภาพ

และสุขภาพจิต 
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บทคัดย่อ  

  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.

2560 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาพร วม และแยกตาม

องค์ประกอบ 3 ด้าน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็น

หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ

ผู้ประกอบการ นายจ้าง ตัวแทนหน่วยงาน ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 75 คนจาก

หน่วยงานภาครัฐบาล 27 แห่ง ภาครัฐวิสาหกิจ 14 แห่ง และภาคเอกชน 34 แห่ง โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ในการปฏิบัติงาน  ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน ซ่ึง

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ โดยเฉพาะด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ์ ส่วนด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความเรียบร้อยและถูกต้องของการท างาน คุณลักษณะความเป็นผู้น า และความ

มีระเบียบวินัย  

 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ//นักศึกษาฝึกงาน 
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Abstract  

         The objects of this research were to study the satisfaction of the entrepreneur toward, 

the students internship from the Faculty of Management Science Thepsatri Rajabhat 

University 2560. The samples were entrepreneurs, employers, agencies which consisted of 75 

internship student from 27 government agencies, 34 private enterprises and 14 state 

enterprise.  the purposive sampling was used and the questionnaire was used for the data 

collecting instrument and for measure the level of the entrepreneur’ s satisfaction toward 

the students’ professional experiences in three aspects which consisted of knowledge, skills, 

and moral. The statistic for this research using percentages, mean and standard deviation.          

 The finding found that the satisfaction of entrepreneur toward the student overall at 

a high level and has 3 aspects which consisted of 1)  moral and ethical and attitude to the 

satisfaction 2) personality, human relationship and 3) knowledge capability and working skill. 

From the entrepreneurs’  suggestion collecting can summarized that the faculty of 

management should prepare the readiness before out to internship by setting the activities 

that concern to 5 aspects of the TQF included inside and outside classroom. 

 Satisfaction of entrepreneurs There were no significant differences at the .05 level. 

When considering each side, it was found that. Personality And human relations There were 

statistically significant differences at the .05 level. 

 

Keywords: students internship, satisfaction 

 

  

1. บทน ำ 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นก าลังคนที่มี

คุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้กระแส

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 

ที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของ

โลก การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความ

ได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัด

ในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น

พลวัต IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็น  1 ใน 5 ของปัจจัยย่อยใน

ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยมี

อันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 54 ลดลง 2 อันดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 IMD ประเมินสมรรถนะ

ด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการตอบโจทย์บริบทที่

เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การตอบสนองต่อความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของการอุดมศึกษา มี

คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.99 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน (อันดับ 46) การบริหารจัด

การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาค
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ธุรกิจได้คะแนน 5.41 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

(อันดับ 43) และทักษะทางภาษาที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการได้คะแนน  4.3 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (อันดับ 50) 

กล่าวโดยสรุป สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล

ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนักและยังล้าหลังกว่าหลาย

ประเทศในกลุ่มเอเซียแปซิฟิก ทั้งด้านการเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้าน

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และด้านการศึกษา

ที่สามารถตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง และ IMD 

มีข้อเสนอแนะว่าควรก าหนดทิศทางการวางแผน

พัฒนาผู้เรียน เพื่อการเพิ่มทักษะแห่งโลกอนาคต

หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ด้าน

ทัศนคติ (Attitude) หรืออุปนิสัยที่ เหมาะสม  2) 

ทักษะในการเรียนรู้ (Skill) รวมถึงทักษะในการ

ท างานต่างๆและความอดทนในการท างาน และ3) 

ด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้เด็กสามารถใฝ่รู้

หาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การเรียนการสอนใน

อนาคตควรสร้างให้เด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รูห้า

ความรู้ด้วยตนเองสื่อสารเก่งอดทนและเรียนรู้จาก

แหล่งที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือมีบทบาทใน

การเรียนรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น (Active Learning) 

หรือเป็นการเรียนรู้แบบลงมือท าจะท าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่ ดีที่สุด (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ท้ังนี้การ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากการ

จัดการเรียนรู้ในอดีตที่ผู้เรียนต้องอาศัยการศึกษา

โดยการถ่ายทอดวิทยาการจากประสบการณ์ของ

ผู้สอนหรือจากการอ่านหนังสือหรือต าราของผู้เรียน

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแบบไร้ขีดจ ากัด 

ผูเ้รียนสามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้

รอบด้าน สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ท่ีมีให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ได้โดยใช้สติปัญญา สามารถด ารงอยู่ภายใน

โลกความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข (วิจารณ์ พานิช, 

2556)  

  จากการศึกษาของอดิศา เบญจรัตนานนท์ 

)2560,บทคัดย่อ (เรื่อง ความพึงพอใจของสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต่ อ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง า น ส า ข า วิ ช า

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในองค์ประกอบ 3 ด้าน 

ไ ด้ แ ก่  คว าม รู้ ค ว ามสามารถและทักษะในการ

ปฏิบั ติงาน บุคลิกภาพและมนุษยสัม พันธ์  และ

จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน คุณธรรม ใน

ภาพรวมผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความพึง

พอใจในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้าน

ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสูงสุด 

ในเรื่องความต้ังใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

รองลงมาคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการ

ท างาน การมีแนวคิดที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และ

ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามล าดับ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ์ ได้แก่ ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ าใจในการ

ช่วยเหลือผู้อื่นและความมีอัธยาศัยดี ความประพฤติ

และมารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การปรับตัวให้เข้า

กับสังคม และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติต่อการทงาน 

ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิหน้าที่

ของตนเองและผู้อื่น ความขยันอดทอน การประพฤติ

และปฏิบัติตามระเบียบหรือนโยบายของหน่วยงาน 

และความกระตือรือร้นและปรับปรุงตนเองอยู่ เสมอ 

ประเด็นที่ผู้ดูแลนักศึกษามีค่าเฉลี่ยค่าความพึงพอใจต่ า

ที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถในการ

จัดการ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ด้านบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเป็นผู้น า และด้านเจตคติต่อ

การท างาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการสร้างความ
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เจริญก้าวหน้าให้หน่วยงาน พร้อมทั้งมีความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่านักศึกษาควรตรงต่อเวลาและมี

ความรับผิดชอบให้มากขึ้น หมั่นฝึกฝนและพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานซึ่งมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความ

มั่นใจในตนเอง และเรียนรู้การวางตัวให้เหมาะสมใน

สถานการณ์ที่ แตกต่างกัน  จึงสามารถสรุปได้ว่า 

นั ก ศึกษาคณะวิ ทยาการ จัดการ  คว ร มี ความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบั ติง าน มี

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  และเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  ต้ังอยู่บริเวณอาคาร 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต าบลทะเล  ชุบศร  

อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527  เป็นคณะหนึ่ง

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีวัตถุประสงค์ให้

ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ใ น ส า ข า วิ ช า ชี พ อ่ื น

นอกเหนือไปจากสาขาวิชาชีพครูที่เคยเป็นภารกิจ

หลักแต่เดิมของวิทยาลัยครู (รายงานประจ าปีคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 

2560) และมีพันธกิจหลักส าคัญประการหนึ่ง คือ 

การผลิตบัณฑิตที่มีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม   และ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน เป็น

กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่กระท า

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติ ที่

จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตร งตามความ ต้ อง ก าร ขอ ง ส ถ า น

ประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

และ ก้าวทัน เทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  ทั้งนี้ในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทุกหลักสูตร

ก าหนดไว้ว่านักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ จ านวน 350 ชั่วโมง จึงจะจบการศึกษา 

และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

ที่มีต่อนักศึกษา เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงาน  บุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการ

ท างาน   

 ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาการจัดการ จึงได้

ด า เ นิ น การส า รวจความพึ งพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ผล

การศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าให้ทราบ

คุณภาพของบัณฑิตว่ามีความรู้ความสามารถ เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการยอมรับ

จากผู้ประกอบการเพียงใด มีด้านใดที่หลักสูตรควร

น าไปวางแผนการจัดการศึกษา การก าหนดนโยบาย

ด้านการผลิตบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรและ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่

มี คุณภาพตอบสนอง ต่อค วาม ต้องการ ของ

ตลาดแร งงานทั้ งภ าค รั ฐ  รั ฐวิ ส าห กิจ  และ

ภาคเอกชนต่อไป   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

 1 .  เ พ่ื อ ศึกษาความ พึ งพอ ใจของสถ า น

ประกอบการ ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี

การศึกษา 2560 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี  

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
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 ความพึงพอใจของนายจ้างเป็นเกณฑ์หน่ึงใน

การประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่

ตลาดแรงงาน ดังน้ันการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึง

เป็นส่วนหน่ึงที่จะน าข้อค้นพบไปปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการ  

 กองนโยบายและแผน (2559, หน้า 36-38) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่า 

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตคณะวิทยาการ

จัดการ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 1) 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

ในสาขาวิชาที่จบการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างมีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ การมีทักษะในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่

จ าเป็นกับงานการ ส่วนข้อที่นายจ้างมีความพึงพอใจ

น้อยที่สุด คือ ความสามารถในการน าความรู้ทางทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้กับงาน 2) ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่

ส่งผลต่อการท างาน พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ

บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างพึงพอใจมากที่สุด คือ 

ทักษะในการท างานเป็นทีม และการปรับตัวให้เข้ากับ

เพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างาน/วัฒนธรรมองค์กร ส่วนข้อที่

นายจ้างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 

คุณสมบัติของความเป็นผู้น า ทักษะในการสื่อสาร (การ

พูด การเขียน การแสดงออกต่อผู้อื่น)  3) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า นายจ้างมี

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างมี

ความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ การมี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

ความขยันอดทน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

อันดี รองลงมา พบว่า มีจ านวน 4 ข้อที่นายจ้างมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ ความรับผิดชอบ

ต่องานในหน้าที่ การมีระเบียบวินัยในการท างาน การ

รู้ จักใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่และ

หน่วยงาน และงานวิจัยของ อดิศา เบญจรัตนานนท์ 

(2560, บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในองค์ประกอบ 3 ด้าน 

ได้แก่ ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติต่อการท างาน ในภาพรวมผู้ ดูแลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 

ด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน   

 1.2 ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ 

  สัณห์สินี กันโอภาส  ,พิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณ ,

มาน้อยและรุ้งเพชร  (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงาน

ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555 

พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาล 

และรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการฝึกงานของ

นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับ 1 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการ

ท างาน  

 สุเทวี คงคูณ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึง

พอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ .ศ. 2556 ผล

การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ที่มี ต่อนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจในด้าน

คุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ

และด้านความรู้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2557) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่า 

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี

ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด มีจรรยาบรรณ

ในการปฏิบัติงาน มีวินัย ตรงต่อเวลา และประพฤติ

ปฏิบัติตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี มีความ

เมตตา กรุณา เสียสละ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น อยู่

ในระดับมาก และรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล  (2559, 

บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า  ผู้ ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจในด้าน

คุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด กองแผนงาน (2560, หน้า 

1-2) ได้ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ่น

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พบว่า นายจ้างมีความพึง

พอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ

มากที่สุด และทัศนีย์ บุตรเพ็ง (2560, บทคัดย่อ) 

ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีวิจัย 

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี แบ่งความต้องการของผู้ประกอบการออกเป็น 3 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติงาน  2) ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ 

และ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการ

ท างาน 

 4.2 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/หัวหน้างาน พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 

ผู้ ค วบ คุม ดูแ ลการปฏิ บั ติ ง านของ นัก ศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน

ภาครัฐ จ านวน 27 คน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 

14 คน และหน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 34 คน  รวม

เป็น จ านวน 75 คน ท าการสุ่มโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้ประกอบการ 

ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานภาคเอกชน 

 ตั ว แ ป ร ตาม  ไ ด้ แ ก่  คว าม พึ งพอ ใจขอ ง

สถำนภำพของ

ผู้ประกอบกำร 

 - หน่วยงานภาครัฐ 

 - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 - หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ควำมพึงพอใจของ

ผู้ประกอบกำรท่ีมีต่อนักศึกษำ

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 1) ด้านความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงาน   

 2) ด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์  

 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติต่อการท างาน 
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ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  ด้านความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงาน  ด้านบุคลิกภาพ และ

มนุษยสัมพันธ์ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจต

คติต่อการท างาน 

 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  คื อ 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

สถานประกอบการ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จ านวน 20 ข้อ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการของ

ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting 

scale ) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 8 

ข้อ  2) ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ จ านวน 8 

ข้อ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการ

ท างาน จ านวน 4 ข้อ ระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 

ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  

 5 หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  พึงพอใจในระดับมาก 

 3 หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อย 

 1 หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อ

แสดงความเห็น  เก่ียวกับปัญหาข้อเสนอแนะของ

สถานประกอบการ  ท่ีมีต่อนักศึกษาต่อนักศึกษาต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเทพสตรี พ.ศ. 2560  

  

 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองและส่งทางไปรษณีย์ โดยมีหนังสือชี้แจงให้

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ

อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน และในกรณีที่

ไม่ ไ ด้รับการตอบรับทางไปรษณีย์  ผู้ ศึกษาจะ

โทรศัพท์ ติดตามและขอความอนุเคราะห์จาก

ผู้ประกอบการในการตอบแบบสอบถาม 

 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1) วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการ 

โดยการแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละ แล้ว

น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง 

  2) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของผู้ประกอบการโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความ

เรียงท้ายตาราง 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง  

จ านวน 75 คน โดยสรุปผลจากการหาค่าความถี่  

(Frequency) ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.30 รองลงมาเป็น

เพศชาย ร้อยละ 34.70 เป็นหน่วยงานภาคเอกชน 

ร้อยละ 45.30 หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ36.00 และ

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.70 มีต าแหน่งงานเป็น 

หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ร้อยละ 54.70 เจ้าของกิจการ

หรือผู้บริหาร ร้อยละ 35.70 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความ

พึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ วิ ชาชีพ คณะวิ ทยาการ จัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวมและราย

ด้าน 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

ด้านความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.39 0.37 มาก 

ด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ 

4.53 0.34 มาก

ท่ีสุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติต่อการท างาน 

4.56 0.42 มาก

ท่ีสุด 

รวม 4.48 0.32 มำก 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมี

ความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ปี

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 

4.48)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติต่อการท างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน

ระดับมากที่สุด ( X = 4.56) รองลงมาด้านบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X
= 4.53) ส าหรับด้านที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบั ติงาน      

( X = 4.39)  

 

ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. ความเรียบร้อยและ

ถูกต้องของการท างาน 

4.29 0.64 มาก 

2. การแสดงออกถึง

ความรู้ในวิชาการ 

4.31 0.56 มาก 

รายการ X  S.D. ระดับ 

3. ความสามารถใน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จห รื อ

แก้ไขปัญหา 

4.29 0.63 มาก 

4. ความคิดริเริ่มต่อ

งานหรือหน่วยงาน 

4.37 0.56 มาก 

5. ความคล่องแคล่ว

ว่องไวในการท างาน 

4.43 0.57 มาก 

6. ความสามารถใน

ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์

สมัยใหม่ 

4.59 0.54 มาก

ที่สุด 

7 .  ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ /

เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง

หน่วยงานด้วยความ

ระมัดระวัง 

4.44 0.55 มาก 

8.  มีความกล้าที่ จะ

แสดงความคิดเห็นกับ

ผู้บังคับบัญชา 

4.41 0.66 มาก 

รวม 4.39 0.37 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมี

ความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด คือ 

มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่  ส าหรับข้อ

อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส าหรับข้อที่มี

ค่า เฉลี่ ยมากสู งสุดคือ ใช้อุปกรณ์ /เครื่องมือของ

หน่วยงานด้วยความระมัดระวัง รองลงมา คือ มีความ

คล่องแคล่วว่องไวในการท างาน ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ความเรียบร้อยและถูกต้องของการท างาน 

และความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา  
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ตำรำงที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ์ 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. บุคลิกภาพความ

เหมาะสมกับงานที่

ท างาน 

4.52 0.60 มาก

ที่สุด 

2. ความสามารถใน

การติดต่อ

ประสานงาน 

4.53 0.52 มาก

ที่สุด 

3 .  ค ว า ม มี ม นุ ษ ย

สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

4.79 0.41 มาก

ที่สุด 

4. ความสามารถใน

การท า งานร่วมกับ

ผู้อ่ืน 

4.71 0.45 มาก

ที่สุด 

5. คุณลักษณะความ

เป็นผู้น า 

4.19 0.63 มาก 

6.  ความเชื่ อมั่น ใน

ตนเอง 

4.35 0.62 มาก 

7.  ความมั่นคงทาง

อารมณ์ 

4.43 0.66 มาก 

รวม 4.53 0.34 มาก

ที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความพึง

พอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 

2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

เทพสตรี ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมากทุกข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีความสามารถในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คุณลักษณะความเป็นผู้น า  

 

ตำรำงที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับหมอบ

หมาย 

4.65 0.47 มาก

ที่สุด 

2. การตรงต่อเวลาใน

การท างาน 

4.59 0.59 มาก

ที่สุด 

3.  ความมีระเบียบ

วินัย 

4.49 0.62 มาก 

4.  การรักษาความ

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานที่ 

4.52 0.52 มาก

ที่สุด 

รวม 4.48 0.32 มาก 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความ 

พึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ

ต่อการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากทุก

ข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ ไ ด้รับหมอบหมาย อยู่ ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ การตรงต่อเวลาในการท างาน ส าหรับข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ความมีระเบียบวินัย  

 

 
 



 

 

 
 

228 

ตำรำงที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ จ าแนกตามหน่วยงานในภาพรวม 

 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านความรู้  ความสามารถ 

และทักษะใน 

ระหว่างกลุ่ม .538 2 0.269 2.019 .140 

การปฏิบัติงาน ภายในกลุ่ม 9.597 72 0.133   

 รวม 10.135 74    

2. ด้านบุคลิกภาพ และ ระหว่างกลุ่ม .857 2 0.428 3.950 .024* 

มนุษยสัมพันธ์ ภายในกลุ่ม 7.810 72 0.108   

 รวม 8.667 74    

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ระหว่างกลุ่ม .800 2 0.400 2.288 .109 

และเจตคติต่อการท างาน ภายในกลุ่ม 12.587 72 0.175   

 รวม 13.387 74    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .703 2 0.352 3.672 .030* 

 ภายในกลุ่ม 6.894 72 0.096   

 รวม 7.597 74    
*pd .05 

 จากตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ าแนกตามหน่วยงาน

ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตำรำงที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความพึง

พอ ใจของผู้ ป ร ะก อบ ก าร ที่ มี ต่ อ นั ก ศึก ษ า ฝึ ก

ป ร ะสบ การ ณ์ วิ ช าชี พ  คณะวิ ท ย าการ จัดกา ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

 

 

หน่วยงาน  ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

 X  4.64 4.34 4.53 

ภาครัฐ 4.64 - 0.30** 0.11 

รัฐวิสาหกิจ 4.34  - 0.18 

เอกชน 4.53   - 

**pd .01 

จากการตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย

คู่ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้าน

บุ ค ลิ กภาพและมนุษยสัมพัน ธ์  จ าแนกตาม

หน่วยงาน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

ที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้าน

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  จ าแนกตาม

หน่วยงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่  กลุ่มหน่วยงาน

ภาครัฐ กับกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

ตำรำงที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความ   พึง

พอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี ด้านภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน  ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

 X  4.58 4.30 4.48 

ภาครัฐ 4.58 - 0.27** 0.10 

รัฐวิสาหกิจ 4.30  - 0.17 

เอกชน 4.48   - 

**pd .01 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความพึง

พอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อนั กศึก ษา ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้าน

ภาพรวม จ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า ความพึง

พอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อนั กศึก ษา ฝึ ก

ประสบการณ์วิ ชาชีพ คณะวิทยาการ จัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านภาพรวม จ าแนก

ตามหน่วยงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ 1) กลุ่ม

หน่วยงานภาครัฐ กับกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิ ช าชี พ  พ . ศ .  2560  คณะวิ ทยาการ จัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้วิจัยได้อภิปรายผล 

ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

เจตคติต่อการท างาน และด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน จากการ

ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการจะเห็นได้ว่า

ผู้ ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษา ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์

สมัยใหม่  ใช้อุปกรณ์ /เครื่องมือของหน่วยงานด้วยความ

ระมัดระวัง มีความคล่องแคล่วว่องไวในการท างาน 

ความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความสามารถในการ

ท างานร่ วมกับผู้ อื่ น  ความสามารถในการ ติดต่อ

ประสานงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับหมอบ

หมาย การตรงต่อเวลาในการท างาน การรักษาความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ส่วนด้านที่

ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้าน

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบั ติงาน 

เน่ืองมาจากความเรียบร้อยและถูกต้องของการท างาน

และความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา โดย

ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายรายด้านได้ดังน้ี 

  1.1 ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

  ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวม

อยู่และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความ พึงพอใจใน

ด้านความสามารถในการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่  ใช้

อุปกรณ์ /วยความระมัดระวังเครื่องมือของหน่วยงานด้  

มีความคล่องแคล่วว่องไวในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ 

กองนโยบายและแผน (2559, หน้า 36-38) พบว่า 

นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต       คณะวิทยาการ

จัดการ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 1) 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

ในสาขาวิชาที่จบการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างมีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ การมีทักษะในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่

จ าเป็นกับงานการ ส่วนข้อที่นายจ้างมีความพึงพอใจ

น้อยที่สุด คือ ความสามารถในการน าความรู้ทางทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้กับงาน 2) ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่

ส่งผลต่อการท างาน พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ

บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างพึงพอใจมากที่สุด คือ 

ทักษะในการท างานเป็นทีม และการปรับตัวให้เข้ากับ

เพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างาน/วัฒนธรรมองค์กร ส่วนข้อที่

นายจ้างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 

คุณสมบัติของความเป็นผู้น า ทักษะในการสื่อสาร (การ

พูด การเขียน การแสดงออกต่อผู้อื่น)  3) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า นายจ้างมี

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นายจ้างมี

ความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ การมี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

ความขยันอดทน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

อันดี รองลงมา พบว่า มีจ านวน 4 ข้อที่นายจ้างมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ ความรับผิดชอบ

ต่องานในหน้าที่ การมีระเบียบวินัยในการท างาน การ

รู้ จักใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่และ

หน่วยงาน และงานวิจัยของ อดิศา เบญจรัตนานนท์ 

(2560, บทคัดย่อ) องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ

ต่อการท างาน ในภาพรวมผู้ดูแลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ด้าน

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และเจตคติต่อการท างาน   

  1.2 ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ 

  ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ประกอบการมีความ

พึงพอใจมากที่ สุด ด้านความมีม นุษยสัม พันธ์กับ

ผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สัณห์สินี กันโอภาส  ,พิกุล

แก้ว คลื่นสุวรรณ ,และรุ้งเพชร มาน้อย  (2555 , 

บทคัดย่อ) ผู้ประกอบการที่ เป็นหน่วยงานเอกชน 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการฝึกงาน

ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬา ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับ 1 

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อ

การท างาน  

  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่ มี ต่อ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย 

การตรงต่อเวลาในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด  

และความมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับ สุเทวี คงคูณ (2556) ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจ

ในด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน

ทักษะและด้านความรู้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนาย จ้าง

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

พบว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี

ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด มีจรรยาบรรณ

ในการปฏิบัติงาน มีวินัย ตรงต่อเวลา และประพฤติ

ปฏิบัติตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี มีความ

เมตตา กรุณา เสียสละ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น อยู่
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ในระดับมาก และรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล  (2559, 

บทคัดย่อ) ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจในด้าน

คุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด กองแผนงาน (2560, หน้า 

1-2) นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และทัศนีย์ บุตรเพ็ง 

(2560, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่

มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะการ

วิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลขการสื่ อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี จ าแนกตามลักษณะบุคคล ดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของผู้ประกอบการที่มี ต่อนั กศึก ษา ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จ าแนกตามหน่วยงาน  ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับ บุญเลิศ จันทร์ไสย และพรรณี เจริญ

ธนวิธ (2553, หน้า 133)ผู้ประกอบการมีความเห็น

การประเมินการฝึกงานของนักศึกษา ในทักษะด้าน

ความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และ

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปแตกต่างกัน โดย

พบว่า ทุกรายการหน่วยงานราชการ มีความเห็นว่า

นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง

กว่า เอกชน/บริษัทและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ราชการจะประเมินการฝึกงานของนักศึกษาแบบ

กัลยาณมิตร ด้วยความมีไมตรีจิตสูงกว่าหน่วยงานที่

เป็นบริษัท/เอกชนและรัฐวสาหกิจ ที่จะประเมิน

นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริงตามพฤติกรรม

การท างานของนักศึกษาแบบตรงไปตรงมา และ

เป้าหมายและเป้าประสงค์ในการท างานของสถาน

ประกอบการที่ ต่างกัน เช่น เรื่องของหน่วยงาน

เอกชน/บริษัท รัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายความส าเร็จ

ของงานคือผลประกอบการที่มุ่งหวังด้านก าไรเป็น

หลัก ในขณะที่หน่วยงานราชการมุ่งเรื่ อ งของ

ค วามส า เร็จของงาน ค วามพึ งพอใจ  ค วาม

รับผิดชอบการท างานให้ส าเร็จลุล่วง และดุสิต จักร

ศิลป์, วิชดา ลิวนานนท์ชัย, ธีนทัต โกศัลวิตร, อติชน 

ทอนปน และเคียงขวัญ อักษรวงศ์ (2560, หน้า 26) 

ผู้ใช้บัณฑิตที่ท างานในภาครัฐมีความพึงพอใจใน

คุณสมบัติบัณฑิตด้านทักษะการท างานและด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รั บผิ ดชอบมากกว่ าผู้ ใ ช้ บัณ ฑิตที่ ท า งาน ใ น

ภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  2.2 ผลการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยราย

คู่ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ จ าแนกตามหน่วยงาน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่ 

ได้แก่  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กับกลุ่มหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับ อดิศา เบญจรัตนานนท์ 

(2560, หน้า 190) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ

ต่อบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษา

ฝึกงานโดยภาพรวมในระดับมาก ในด้านความ

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและความ

มีอัธยาศัยดี ความประพฤติและมารยาท ความอ่อน
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น้อมถ่อมตน และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ

ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนข้อที่มี

คะแนนเฉลี่ยต่ าคือความมั่นใจในตนเอง และ

บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้น า ดังความคิดเห็น

เพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปิดที่หน่วยงาน

ภาครัฐ ระบุว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  “มีความสุภาพ

เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระตือรือร้นใน

การช่วยงานผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี” ท าให้

หน่วยงานยินดีที่จะรับนักศึกษามาฝึกงาน อีก” 

ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจมีความเห็นว่า

ควร เสริม เรื่องของบุคลิกภาพ และความกล้า

แสดงออกในการเป็นผู้น าให้ กับนักศึกษา ก่อน

ออกมาฝึกงาน 

  2.3 ผลการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยราย

คู่ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านภาพรวม จ าแนก

ตามหน่วยงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิ ติที่ ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่  ไ ด้แ ก่  กลุ่ม

หน่วยงานภาครัฐ กับกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

สอดคล้องกับธิติมา พลับพลึง, ปิยพงศ์ พลับพลึง 

และ เกวลี แก่นจันดา (2559, หน้า 845) ผู้ใช้

บัณฑิตที่ท างานในภาครัฐมีความพึงพอใจใน

คุณสมบัติของบัณฑิตด้านทักษะการท างานและด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รั บผิ ดชอบมากกว่ า ผู้ ใ ช้ บัณ ฑิตที่ ท า งาน ใ น

ภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ .10 และวิริยา ปิ่นสุวรรณ, พัชรี เถาว์ถวิล และ

พิมพ์จรัส บุญเลิศ  (2558,  หน้า 34) สถาน

ประกอบการรัฐบาล และสถานประกอบการเอกชน

มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัยแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิ จัยค วามพึ งพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   สามารถสรุ ป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ด้านความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้าน

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่า

ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด 2 

ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ

ต่อการท างาน และด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ ยกเว้นด้านความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบการมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล

ทั้งหมดแล้วมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ จัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีจุดเด่นในด้านด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน มี

ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การตรง

ต่อเวลาในการท างาน การรักษาความสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ จึงควรส่งเสริมและ

สนับสนุนในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ความพึง

พอใจด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ไม่ว่าจะ

เป็นความเรียบร้อยและถูกต้องของการท างาน 
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ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา การ

แสดงออกถึงความรู้ในวิชาการ นับเป็นจุดด้อยที่

ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 เ มื่ อ เ ปรี ยบ เ ที ยบความพึ งพอใจขอ ง

ผู้ประกอบการระหว่างผู้ประกอบการที่ เ ป็ น

หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐบาลและ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์

ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตาม

องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงทุกหน่วยงานมี

ความพึงพอใจต่อการฝึกงานในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยให้คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

เจตคติต่อการท างานสูงที่สุด รองลงมาด้าน

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานน้อย

ที่สุด จากข้อมูลทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าทั้ง 3 

หน่วยงาน เห็นตรงกันว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มีจุดเด่นใน

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน แต่

ด้อยในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การปฏิบั ติงานอย่างแท้จริ งเมื่ อนักศึกษาจบ

การศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 ส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการสรุป

ได้ว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมให้ กับ

นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน 

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนซ่ึงจะช่วยแก้ไข

ข้อด้อยในจุดนี้ได้   

 6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มี

ข้อบกพร่องในด้านความรู้  ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานมากที่สุด ซ่ึงเป็นด้านที่ควร

ปรับปรุงให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด โดยผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  คณะวิทยาการ จัดการควรน า ผล

การศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

วางแผน ในการพัฒนาหลั กสู ตร ก าร ศึ ก ษ า 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

2. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียน เช่น ทักษะความเป็นผู้น า 

และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

 3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ 

(TQF) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี  
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบญัชี

กองทุนหมู่บ้าน ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 2) พัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีวิธีการวิจัยแบบผสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณและ

การวิจัยปฏฺบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วย ตัวแทนพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกส าโรง ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 17 คน กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เจาลึก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนการพัฒนาใช้การอบรมเชิง

ปฏิบัติการโดยมีเอกสารประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า กองทุนหมู่บ้านในต าบลเพนียดเริ่มจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 จ านวน 10 กองทุน 

การด าเนินงานทางการบัญชีกองทุนหมู่บ้านมีการเก็บรวบรวมสัญญาเงินกู้ ท าบัญชีเงินฝากสัจจะและบัญชี

บางเล่มเท่านั้นท าให้ไม่สามารถจัดท างบการเงินได้ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกส าโรงจึงแก้ปัญหาโดย

จัดเจ้าหน้าที่ 1 คน ไว้ส าหรับการจัดท างบการเงินและให้ค าแนะน าการด าเนินงาน ปัญหามีดังนี้ 

 1. ความสามารถทางด้านการเรียนรู้และทักษะทางด้านการท าบัญชีของกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่

สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เหมาะสมกับผู้ท าบัญชี ไม่สามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ 

 3. กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ท่ีช่วยด าเนินงานจริงๆ มีเพียง 3-4 คน 
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 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าบัญชีกองทุน พบว่า มีผู้

เข้าอบรมให้ความร่วมมือระดับดี ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเหมาะสม ระยะเวลาด าเนนิ

กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และผลความส าเร็จในการพัฒนาผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับ ดีมาก (µ = 4.51, σ = .41) สวนความพึงพอใจและการน าไปใช้อยู่ในระดับ ดี (µ = 4.34, σ = .41

และ µ  = 4.46,  σ = .49) 

 ค ำส ำคัญ: การพัฒนาแบบมีส่วนรวม, ผู้ท า บัญชี 

 

Abstract 

 The objectives of participatory development to village funds’ accountant potential in 

Thambon Panaid, Ampor Khoksamrong, Lop Buri were to 1)  study the condition, problems 

and development need and 2)  develop village funds’  accountant potential.  The study 

employed mixed research method by qualitative, quantitative, and participatory action 

research.  The population and samples were sub-district administrative agent, community 

development agent,  17 accounting students, and  50 village funds’  committee.  Research 

instruments comprised questionnaire, in- dept interview, brain- storming meeting, and 

workshop training for development.  Quantitative data were evaluated by mean, standard 

deviation and content analysis for qualitative data. 

 The finding were as follows : The 10 village funds in Paniad were set up in 2001. The 

village funds’ accounting operation were loan contract storage, deposit account transaction 

and some account books.  The village funds’  accountant couldn’ t prepare financial 

statement and  the financial statement were prepared by Khoksamrong community 

development.  The problems were 1) less learning ability and accounting skill  to efficiency 

accounting, 2)  village funds’  accounting hand book were difficult to village funds’ 

accountant, 3)  only 3 –  4 village funds’  committee operated the fund and no one had  

responsibility in accounting. 

 After the village funds’  accounting workshop training, the participants had good 

participated, appropriated budget and facilities, and went as action plan.  The output of 

development were participants’ knowledge and understanding was excellent (µ = 4.51, σ 

= .41) participants’ satisfaction and knowledge applying was good (µ = 4.34, σ = .41 and µ  

= 4.46,        σ = .49). 

 

Keywords: participatory development, funds’ accountant, 
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1. บทน ำ 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบาย

ของรัฐบาล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ซ่ึงถือ

เป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไขความยากจนของประชาชน

และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการร่วมกันรักษาสมบัติของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด

การพัฒนาตนเองของแต่ละชุมชนให้ประชาชนใน

หมู่บ้านและในชุมชนเมืองทั่วประเทศพึ่งพาตนเอง 

โดยเริ่มแรกรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท (ปัจจุบัน

เพิ่มวงเงินสนับสนุนในแต่ละกองทุนเป็นมากกว่า 2 

ล้านบาท) เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้ชาวบ้านได้มี

แหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ และด ารง

ชีพช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมความ

เป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น 

สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

และยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง

ของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้สร้าง

จิตส านึกของความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี

ส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของหมู่บ้านและ

ชุมชนตนเองในการแก้ไขความยากจนที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถอื

เป็นนโยบายการกระจายอ านาจในการบริหารงาน

ของรัฐบาลที่ให้ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการ

บริหารงานอย่างอิสระและการบริหารจะประสบ

ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับศักยภาพการ

บริหารของคณะกรรมการและความร่วมมือของคน

ในชุมชนในการบริหารจัดการ การบริหารกองทุนให้

มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคนในชุมชนจะต้องร่วมมือ

ช่วยกันในการบริหารจัดการและสมาชิกทุกคนต้อง

รับรู้ความเป็นเจ้าของกองทุนการจัดท าบัญชีกองทุน

หมู่บ้ านถือเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ทุก

กองทุนฯจะต้องให้ความสนใจ ทั้งนี้เพราะรายงาน

ทางการเงินที่ได้จากการจัดท าบัญชีจะเป็นเครื่องมือ

ในการวัดผลการด าเนินงานและแสดงฐานะทาง

การเงินที่แท้จริงของแต่ละกองทุนและเพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551 

ข้อ 46 47 และ 48 ซ่ึงว่าด้วยการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบ (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ,2561) 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรงจังหวัดลพบุรี 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 การพัฒนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

กองทุนหมู่บ้านฯ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การเพิ่มศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ซ่ึงตรง

กับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงาน

อ่ืนก็สามารถน าวิธีการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้

การจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

4. วิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัยแบบผสมทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณ โดยมีลักษณะปฏิบัติการแบบ
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มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

รายละเอียดดังต่อ ไปนี้ 

4.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 ประชากรและกลุม่ ตัวอยา่ง : ประกอบด้วย 

กลุม่ ท่ี 1 ตัวแทนพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกส าโรง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

กลุม่ ท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 17 

คน 

กลุม่ ที ่3 กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เป็นตัวแทนเข้า

อบรมฯ กองทุนละ 5 คน จ านวน 10 กองทุน รวม 

50 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม : แบบ

สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานกองทุนหมู่ บ้ าน แบบ

สัมภาษณ์เจาะลึกสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนโดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและทีมวิจัย

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยตัวแทนพัฒนาชุมชน ตัวแทน

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด และตัวแทน

กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จนได้ปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 

เครื่องมือที่ใชใ่นการพัฒนา : เอกสาร

ประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุน

หมู่บ้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะหเ่นื้อหา

(Content analysis) 

4.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง : ตัวแทนกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 5 คน 

จ านวน 10 กองทุน รวม 50 คน  

เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช ใ่นการ เ ก็บร วบรวม : 

แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูท้ าบัญชีกองทุนหมู่บ้านในหัวข้อความรูค้วามเขา้ใจ 

ความพึงพอใจ และการน าความรู้ ไปใช้ ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บแบบสอบถาม

เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ท าบัญชี

กองทุนหมู่บ้านในหัวข้อความรู้ความเข้าใจ ความพึง

พอใจ และการน าความรู้ ไปใช้ โดยนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี 

สถิติ : วิเคราะห  ์โดยการหาคา่ เฉลี่ย (μ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา

ศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 

5.1.1 สภาพปัจจุบัน 

กองทุนหมู่บ้านในต าบลเพนียดเริ่มจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.2544 จ านวน  10 กองทุนตามนโยบายของ

รัฐบาลในยุคนั้นโดยรัฐบาลท าการโอนเงินมาให้

หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท ให้น ามาใช้เป็นกองทุน

เพื่อให้ประชาชนกู้ยืมน ามาลงทุนประกอบอาชีพ 

และต่อมาก็ได้มีการโอนเงินมาให้เพิ่มเติมอีก 3 ครัง้ 

ซ่ึงในปัจจุบันแต่   ละกองทุนหมู่บ้านฯจะมีเงินทุน

ให้ กู้ยืม  ประมาณ  2,000,000 – 2,700,000 บาท 

จ านวนสมาชิก 39 – 112 คน ส าหรับการด าเนินงาน

มอบให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละหมู่บ้านเลือก

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ขึ้นมาบริหารและ

ด าเนินงานโดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโคก

ส าโรงเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ

ด าเนินงานและธนาคารออมสินเป็นผู้ให้บริการ

ทางการเงินในเขตต าบลเพนียดส่วนใหญ่ผู้เป็น

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้ านฯ มักเป็น

ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นมีคณะกรรมการ 9 – 15 
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คน แต่จะมีกรรมการเพียง 2– 3 คนเท่านั้นช่วย

ด าเนินงาน เช่น ช่วยประสานงานเก็บเงิน ท าสัญญา

เงินกู้ เป็นต้น การพิจารณาให้กู้ยืมเงิน จ านวนเงิน

ให้ กู้  5,000 –75,000 บาท  จ าน วน เ งิน ให้ กู้ จะ

แตกต่างกันแต่ละกองทุนและขึ้นอยู่กับการประเมิน

ฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสามารถใน

การช าระหนี้ของสมาชิกและจ านวนเงินฝากสัจจะ 

โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 – 6 การช าระหนี้

จะช าระทุกปีในเดือนธันวาคม (แต่มีบางหมู่บ้าน

ช าระเดือนเมษายน) ส าหรับลูกหนี้ที่ไม่มีเงินมาช าระ

หนี้จะกู้ยืมเงินระยะสั้นๆ จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ

มาเพื่อช าระหนี้ การจ่ายช าระหนี้ในเดือนธันวาคมนี้

จะเป็นปัญหาส าหรับเกษตรกรบางกลุ่มที่ไม่มี

ผลผลิตขายในเดือนธันวาคม การด าเนินการ

ทางด้านการเงินและการบัญชีเมื่อถึงก าหนดช าระ

หนี้จะมีการประกาศก าหนดช่วงระยะเวลาช าระหนี้

ให้สมาชิกและมีกรรมการส่วนหนึ่งรับผิดชอบในการ

ติดตามเก็บเงินส าหรับสมาชิกที่ไม่มาช าระเอง ถ้า

ติดตามไม่ได้จะยึดเงินฝากสัจจะมาช าระหนี้แทน 

เมื่อรวบรวมได้และจะน าไปฝากธนาคารออมสิน 

การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกนั้นจะใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเ งิน

ฝากของสมาชิก (สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทุกคนต้อง

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน) เมื่อสิ้นปีบัญชี

จะต้องมีการปิดบัญชีนั้นส านักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนแห่งชาติก าหนดให้ ต้องส่งรายงาน

ทางการเงินทุกปี  ซ่ึงในการด าเนินงานจริ งนั้น

กองทุนหมู่บ้านมีการเก็บรวบรวมสัญญาเงินกู้ท า

บัญชีเงินฝากสัจจะและบัญชีบางเล่มเท่านั้นท าให้ไม่

สามารถจัดท างบการเงินได้ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอโคกส าโรงจึงแก้ปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ 1 คน 

ไว้ส าหรับการจัดท างบการเงินและให้ค าแนะน าการ

ด าเนินงาน 

5.1.2 ปัญหาที่พบจากการส ารวจเบื้องต้น

ไม่สามารถจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พบว่าบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ซ่ึงท า

ให้ไม่สามารถออกงบการเงินได้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก 

1.ความสามารถทางด้านการเรียนรู้และ

ทักษะทางด้านการท าบัญชีของกรรมการกองทุน

ห มู่ บ้ า น ฯ  ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ดท า บั ญชี ไ ด้ อย่ า ง

ประสิทธิภาพที่เป็นเช่นนี้เพราะ ระดับการศึกษา 

การจบการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน อายุที่มาก

ขึ้ น แ ล ะ พ บ ว่ า มี  1 ก อ ง ทุ น ที่ เ ป ลี่ ย น แปลง

คณะกรรมการทั้งชุดท าให้คณะกรรมการชุดใหม่ยัง

ไม่เข้าใจการด าเนินงานและไม่สามารถเข้ า ไป

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คู่มือการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ที่

จัดท าโดยส านักงานกองทุนหมู่บ้ านและชุมชน

แห่งชาติร่วมกับธนาคารออมสินเล่มใหญ่มีเนื้อหา

มากซับซ้อน เนื้อหาบางส่วนไม่เก่ียวข้องและไม่

สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง ท าให้กรรมการ

กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถอ่านแล้วท าความเข้าใจ

ได้ทั้งหมด 

3.  สมาชิกกองทุนหมู่บ้ านฯ ไม่ เข้ าใจ

แนวคิดที่แท้จริงของกองทุนหมู่บ้านฯ ว่าเป็นของทุก

คนจึงสนใจแต่เรื่ องการ กู้ การช าระคืนและ

ผลประโยชน์แต่ไม่เข้ามาช่วยหรอืแสดงความคดิเหน็

ในการประชุมใหญ่ ทัง้นี้จะมอบสิทธิให้กับกรรมการ

ทั้งหมด 

4.  กรรมการกองทุนหมู่บ้ านฯ  ที่ช่ วย

ด าเนินงานจริงๆ มีเพียง 3 – 4 คน จึงไม่สามารถ

ด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพและไม่มีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีที่ชัดเจน 

5.1.3 ความต้องการพัฒนาจากการจัดเวที

ชุมชนวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กับส านักงาน

พัฒนาชุมชน    อ. โคกส าโรง องค์การบริหารส่วน
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ต าบลเพนียด และตัวแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ฯ เพื่อขอข้อมูลรับฟังความคิดเห็น จากการพูดคุย

กันจึงได้ข้อสรุปหัวข้ออบรม คือ การบัญชีกองทุน

หมู่บ้านฯ ซ่ึงจัดอบรมวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 

และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยสาขาการ

บัญชีรับผิดชอบวิทยากรฝึกอบรมและจัดท าเอกสาร

ประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุน

หมู่บ้านส านักงานพัฒนาชุมชน อ. โคกส าโรง เป็น

วิทยากรร่วมและองค์การบริหารส่วนต าบลประสาน

กองทุนฯ เพื่อยืนยันหัวข้อการอบรมและออก

จดหมายเชิญกรรมการกองทุนหมู่ เข้าร่วมอบรม

กองทุนละ 5 คน รวม 50 คน (เน้นผู้ท าหน้าที่ทาง

การ เ งินและการบัญชี)  และจัดเตรียมสถานที่

ฝึกอบรม  

5.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 

5.2.1 กระบวนการพัฒนาด าเนินการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าบัญชีกองทุน 

วันที่ 31 มกราคมและวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2561 ผู้เข้าร่วมอบรมคือกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

50 คน วิทยากร 4 คน และนักศึกษาสาขาการบัญชี

ป ี4 จ านวน 17 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็น

พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม การอบรมมีเอกสารประกอบและ

ด าเนินการอบรมตาม หัวข้อโดยมีหัวข้อย่อยในการ

อบรมดังนี้ คือ การควบคุมภายใน การตรวจสอบ

การจัดท าบัญชีเอกสารและแบบฟอร์มที่จ าเป็น

ทางด้านการบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดรายการ

ขั้นต้น การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท

และการ จัดท าราย งานทางการ เ งิน ตัวอย่ า ง

กรณีศึกษาเพื่อให้ฝึกปฏิบัติการจริง  เมื่ออบรม

ภาคทฤษฎีเสร็จและแบ่งกลุ่มผู้ เข้ าอบรมตาม

กองทุนแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเป็นพี่ เลี้ยง บรรยากาศในการอบรม

เป็นไปด้วยดี กรรมการกองทุนฯ จะถ่ายทอด

ประสบการณ์ เ ก่ียวกับการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านฯ ให้กับนักศึกษาขณะเดียวกันนักศึกษาก็จะ

ถ่ายทอดความรู้ทางการบัญชีและช่วยกรรมการ

บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงทุก

กลุ่มสามารถจัดท าบัญชี ต้ังแต่ต้นจนจบและออก

รายงานการเงิน ยกเว้นกองทุนหมู่บ้านฯ หมู่ที ่8 ที่มี

การ เปลี่ ยนแปลงกรรมการทั้ งชุดไม่สามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนกัศึกษาได้ครบถ้วน ซ่ึงพัฒนา

ชุมชนให้ความเห็นว่าตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านไม่

สามารถเปลี่ยนกรรมการได้ทั้งชุดในคราวเดียวกัน

เพราะท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ 

5.2.2 การประเมินผลโครงการหลังจาก

อบรมเสร็จสิ้นคณะวิทยากรและผู้ร่วมโครงการได้

ร่วมกันสรุปผลโครงการ ดังนี้  มีผู้ เข้าร่วมอบรม

ทั้งสิ้น 50 คน ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรม

ระดับดี ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และ

งบประมาณเหมาะสม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและผลความส าเร็จใน

การด าเนินโครงการโดยความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับดีมาก ส่วนความพึงพอใจและการน าความรู้ไป

ใช้อยู่ในระดับดี 

 

ตาราง 1 ผลความส าเร็จในการด าเนินโครง 

 

 การผลการด าเนินงาน 

มิติการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ความรู้ความเข้าใจ 4.51 .41 

ความพึงพอใจ 4.34 .41 

การน าความรู้ไปใช้ 4.46 .49 
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 นอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ คือ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

ด า เ นิ น งานกองทุ นหมู่บ้ านและชุมชนจากผู้

ด าเนินงานจริง มีประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้

ร่วมกับชุมชนและสามารถน าความรู้ทางด้านการ

บัญชีไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชนอัน

เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการท างานใน

อนาคต 

 

อภิปรำยผล 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มี

ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ปัญหาการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ พบว่า

ปัญหาดังนี้ 

1.1 ปัญหาไม่สามารถจัดท าบัญชีและงบ

การเงินได้เนื่องจากความสามารถของผู้ท าบัญช ี ซ่ึง

สอดคล้องกับเมตตา กฤษณวรรณ และคณะ 

(2552,ย่อหน้า 2) เรื่องคู่มือการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านห้วยบง นวัตกรรมใหม่ของการบันทึกข้อมูล

กองทุนหมู่บ้านที่เหมาะสมตรวจสอบได้ กล่าวว่า

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยังขาดความรู้และ

ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน , 

ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น และคณะ (2558, บทคัดย่อ) 

เรื่องการจัดการความรู้ การจัดท าบัญชีกองทุนเมือง

ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการ

เ งินกองทุน เมืองให้มีประสิทธิภาพ  กล่าวว่า 

ความสามารถของผู้ท าบัญชีไม่เข้าใจเก่ียวกับวิธีการ

จัดท าบัญชีและเอกสารประกอบการจัดท าบัญชีท า

ให้ไม่สามารถหายอดคงเหลือส าหรับรายการที่น ามา

ท างบการเงินได้ 

และวิจิตรรัตน์ บุญทอง (2559, บทคัดย่อ) เรื่อง

ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน

หมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ผู้จัดท าบัญชีและรายงาน

การเงินของกองทุนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้าน

การบัญชี 

1.2 ปัญหาการไม่เข้าใจคู่มือการจัดท า

บัญชีเนื่องจากเนื้อหามากซับซ้อน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น และคณะ 

(2558, บทคัดย่อ) เรื่องการจัดการความรู้ การจัดท า

บัญชีกองทุนเมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อ

บริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

กล่าวว่า นักบัญชีชุมชนใช้วิธีการจดบันทึกการรับ

เงินและจ่ายเงินแต่ไม่ได้จัดการเก่ียวกับการเชื่อมโยง

ตัวเลขทางการบัญชีอย่างเป็นระบบยอดเงินบาง

รายการหาไม่ได้จึงไม่สามารถออกงบการเงินได้ 

1.3 ปัญหาหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

จัดท าบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี พูลเกิด 

(2556,บทคัดย่อ)  เรื่ อง  การพัฒนาระบบบัญชี

ส าหรับสถาบันการเงินชุมชน กล่าวว่า ไม่มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนรวมทั้งไม่มีการวางแนว ทาง

ปฏิบัติที่ส่งผลต่อระบบการควบคุมทางการบัญชี 

2.แนวทางพัฒนาศักยภาพผู้บัญชีโดยการ

จัดอบรมพร้อม 

ทั้งจัดท าเอกสารประกอบการอบรม สอดคล้องกับ

งานของเมตตา กฤษณวรรณ และคณะ (2552, ย่อ

หน้า 2) เรื่องคู่มือการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้ าน

ห้วยบง นวัตกรรมใหม่ของการบันทึกข้อมูลกองทุน

หมู่บ้านที่เหมาะสมตรวจสอบได้ เสนอแนวทางใน

การพัฒนา คือการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบ

บัญชีให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวมทั้ง

จัดท าคู่มือด าเนินการกองทุนหมู่บ้าน 
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6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.ควรปรับเนื้อหาในคูมื่อบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริงและ

สามารถท าได้จริงในระดับชุมชน 

2. ควรประชาสัมพันธ์และสง่เสริมใหส้ มาชิกของ

กองทุนหมู่บ้านฯ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ

ด าเนินการกองทุนมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรมีการท าวิจัยและประเมินผลการจัดท าบัญชี

กองทุนหมู่บ้านฯ ในระยะยาว 

2. ควรขยายขอบเขตการวิจัย เรื่อง การจัดท าบัญชี

กองทุนหมู่บ้านฯ ไปในพื้นที่อ่ืน 

 

7. เอกสำรอ้ำงอิง 

เมตตา กฤษณวรรณ และคณะ. (2552).คูมื่อการ

ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านหว้ยบงนวัตกรรม

ใหมข่ องการบันทึกขอ้ มูลกองทุนหมู่บา้นที่

เหมาะสม ตรวจสอบได. สืบค้น เมษายน 20, 

2561 จาก 

 http://vijai.trf.or.th/re_detail.asp?Topicid

=196. 

ดาวพระศุกร  ์ทองกลิ่น และคณะ. (2558).การ

จัดการความรู  ้การจัดท าบัญชีกองทุนเมือง

ชุมชนบางบัว เขตบางเขนเพื่อบริหารจัดการ

เงินกองทุนเมืองใหมี้ประสิทธิภาพ. สืบค้น 

เมษายน 5, 2561 จาก

http://research.krirk.ac.th/images/resear

chs/2015_11/61/usrfile_176318_141107.

pdf 

ภาวิณี  พูลเ กิด. (2556) .การพัฒนาระบบบัญชี

ส าหรั บสถาบั นการ เ งินชุมชน.สืบค้น 

เ ม ษ า ย น  7, 2561 จ า ก

http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstr 

eam/handle/123456789/2290/143274. 

pdf?sequence=1. 

วาทินี ศรีมหา. (2558).การพัฒนาวิธีการจัดท าบัญชี

แบบมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้านนในเขต

ต าบลท่าแร่  จังหวัดสกลนคร .วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที ่7(ฉบับที่ 

13). หนา่ 21-22. สืบคน้ เมษายน 10,2561 

จาก 

 file:///C:/Users/com/Downloads/34943-

Article20Text-79059-1-10-20150613.pdf. 

วิจิตรรัตน์ บุญทอง. (2559).ระบบบัญชีและการ

ค วบคุ มภายในของกองทุนหมู่ บ่  าั  น : 

ก ร ณี ศึ กษ า อ า เ ภอ ปร า ณบุ รี  จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์. สืบค้น เมษายน 5, 2561 

จาก 

 file:///C:/Users/com/Downloads/Fulltex

t.pdf. 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

(2560).คูมื่อการตรวจสอบการจัดท าบัญชี

กองทุนหมู่บ้าน.สืบค้น เมษายน 10, 2561 

จาก 

 https://surinvillagefund.wordpress.com:

http://www.villagefund.or.th/. 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด. (2558). ข้อมูล

ทั่ ว ไป.สืบค้น  เมษายน 10 , 2561 จาก

http://www.phaniat.org/web/index.php/

2015-06-06-01-00-07. 

 



 

 

 
 

244 

ผลกระทบจำกกำรขยำยตัวของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ต่อร้ำนค้ำปลกีดั้งเดิม 

ในเขตพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์  

THE IMPACT OF MODERN TRADE EXPANSION ON TRADITIONAL  

RETAIL STORES IN KALASIN PROVINCE 
 

ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์1* และคณะ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

*E-mail: au4201407@gmail.com  

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมจากการขยายตัวของ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ แ ละเพื่อ

ศึกษาการปรับตัวของร้านค้าปลีกด้ังเดิมเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกด้ังเดิมที่ลงทะเบียนกับกรมการค้าภายในตามโครงการร้านโชห่วยช่วยชาติ “ร้าน

ถูกใจ” ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 25 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ร้านค้าปลีกด้ังเดิมทั้งหมดมีรูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการเพียงแบบเดียวคือเป็น

เจ้าของเพียงผู้เดียว ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี ร้านค้าปลีก

ด้ังเดิมส่วนใหญ่มียอดขายต่อเดือนอยู่ที่จ านวน 10 ,000 – 50,000 บาท ร้านค้าปลีกด้ังเดิมส่วนใหญ่มี

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกิจการอยู่ที่จ านวน 10 ,000 – 50,000 บาท ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเป็นรายด้านพบว่าจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้ามี

จ านวนลดลงมีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด รองลงมาคือ ก าไรที่ได้จากการขายสินค้าภายในร้านมีจ านวนลดลง และ

ยอดขายของร้านค้าของท่านมีจ านวนลดลง ตามล าดับ ด้านกลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมที่

น ามาใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ให้บริการด้วยความเต็มใจและ

ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด รองลงมาคือ มีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ และมี

การสอบถามความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอ ตามล าดับ  

 

ค ำส ำคัญ: ผลกระทบจากการขยายตัว  ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ร้านค้าปลีกด้ังเดิม  
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Abstract  

 This research aims to study the impact on traditional retailers to the expansion of 

modern retailers. Moreover, this research aims to study adaptation of traditional retailers to 

respond to consumer behavior in the present.  The samples are 25 entrepreneurs of 

traditional retailers in Kalasin province that have registered in the project of Internal Trade 

Department named “Ran Took Jai” .   The tool of this research is the questionnaire.  The 

statistics used for data analysis are percentage, average and standard deviation. 

 The study demonstrated that all of the samples’  ownership forms are one owner. 

Most of traditionally retailers have the time in business for 5-10 years; the monthly sale is 

at 10,000 to 50,000 bahts. The monthly cost for operation is at 10,000 to 50,000 bahts. The 

impact of the expansion of modern retailers is in moderate level overall.  In each aspect 

founds the number of customers that come to your store has decreased has the highest 

average level. The profit from sale in your shops has decreased is the second. And the sales 

of your store has decreased is the third, respectively. In the strategic adjustment of traditional 

retailers used has the moderate level in overall. In each aspect show that have willingly and 

honestly to serve customer has the highest level, followed by have good impress creation 

to customers. And have surveys for satisfaction and feedback of customers, respectively. 

 

Keywords: The impact of expansion  Modern retailers  Traditional retailers 

 

1. บทน ำ   

ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่ด ารงอยู่ควบคู่กับ

เศรษฐกิจและสังคมของไทยมาเป็นเวลานาน มี

ความใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง เนื่องจากด้วย

ลักษณะของการซ้ือขายจะเป็นการซ้ือขายโดยตรง

ให้แ ก่ผู้บริ โภครายสุดท้าย (Consumer)  และ

ลักษณะการซ้ือขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค

บริโภค ท าให้รูปแบบหรือมูลค่าของธุรกิจค้าปลีกจะ

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการหรือ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นส่วนส าคัญของระบบ

เศรษฐกิจของไทยเพราะเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่

ของประเทศ จากการส ารวจของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า(กรกฎาคม 2559) พบว่า ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

เ ป็ นหนึ่ ง ใน ธุ ร กิ จสาขาบริ การ จัดจ าหน่ า ย 

(Distribution Services)  ที่อยู่ภายใต้ความตกลง

การค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยมีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ และการจ้างงาน รายละเอียด ดังนี้ 1.มี

จ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านราย 

คิดเป็นร้อยละ 36.6 ซ่ึงเป็นสัดส่วนล าดับที่ 2 ของ

ธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่ในประเทศไทย รองจากภาค

บริการ 2.มีการจ้างงานประมาณ 2.9 ล้านคน คิด

เป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซ่ึง

เป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)  

และ 3.มีมูลค่าการซ้ือขายรวม 1.83 ล้านล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ซ่ึงเป็นอันดับ 3 รอง
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จากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต 

(ร้อยละ 27.7)  

 นอกจากนั้น จากการส ารวจข้อมูลธุรกิจ

ก า ร ค้ า แ ล ะ ภ า ค ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

พ.ศ. 2557 พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยาน

ยนต์และจักรยานยนต์) มีจ านวนถึง ร้อยละ 53.2 

เมื่อเทียบกับธุรกิจการค้าทั้งหมด รวมถึง มีการจ้าง

งานหรือลูกจ้างในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยาน

ยนต์และจักรยานยนต์)  มากที่สุดเป็นจ านวน 

213,158 คน หรือร้อยละ 47.0  

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีก

ย่อมที่จะกระทบต่อการจ้างงานของประเทศด้วย 

และยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและ

ปริมาณการบริโภคของประชาชนภายในประเทศได้

เป็นอย่างดี 

 รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกของไทยในช่วง

ก่อนปี 2540 มักจะเป็นร้านค้าห้องแถวหรือร้านค้า

ขนาดเล็กที่รู้จักในนามของร้านขายของช าหรือร้าน

โชห่วย โดยจะเน้นการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบรโิภค 

หรือสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน

ทั่วๆ ไป เช่น ข้าวสาร น ้าตาล น ้าปลา สบู่ยาสีฟัน 

เป็นต้น โดยจะมีการจัดจ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน

กันเป็นส่วนมาก ต่อมาได้มีการน าแนวคิดของ

รูปแบบการค้าปลีกแบบตะวันตกเข้ามาพัฒนาการ

จ าหน่ายสินค้าท าให้เกิดร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่

ขึ้นและได้มีการขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง เช่น 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ช็อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์

เซ็นเตอร์ และรวมถึงร้านค้าปลีกในรปูแบบของคอม

เ พ ล็ ก ซ์ ที่ น อ ก จ า ก จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าแล้ว ยั งมีอาคาร

ส านักงาน โรงภาพยนตร์สวนสนุก และศูนย์อาหาร 

อีกด้วย  

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ซ่ึงการขยายตัวนี้ส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อโครงสร้างของธุ รกิจค้าปลีกใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะร้านขายของช าหรือร้านโช

ห่วยซ่ึงเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิมที่มีอยู่เป็น

จ านวนมากในประเทศไทย ท าให้ร้านขายของช า

หรือร้านโชห่วยจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวอย่าง

เร่งด่วนเพื่อให้ร้านค้าของตนสามารถที่จะอยู่รอด

ต่อไปได้ เพราะเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

(Modern Trade) แล้ว ร้านขายของช าหรือร้านโช

ห่วยนับได้ว่ามีความเสียเปรียบเป็นอย่างมากในด้าน

เงินทุนและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า 

ซ่ึงถ้าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (ร้านขายของช าหรือ

ร้านโชห่วย) ไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการ

บริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้แลว้ 

โอกาสในการท าก าไรของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมก็

ย่อมที่จะน้อยลงไป และอาจส่งผลให้ต้องปิดตัวลง

ในที่สุด 

ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดกาฬสินธุ์

มีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

มาเปิดกิจการเป็นจ านวนมาก เช่น Big C Lotus P-

mart รวมถึงร้านค้าสะดวกซ้ือที่มีการเปิดสาขาใน

จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 ในจังหวัด

กาฬสินธุ์มีจ านวนร้าน 7-11 ท้ังหมด 16 สาขา  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงข้อมูล

ผลกระทบในเชิงรายได้ จ านวนลูกค้า ความพึง

พอใจของผู้บริโภค และการด าเนินงานของร้านค้า

ปลีกแบบด้ังเดิมที่มีผลจากการขยายตัวของร้านคา้

ปลีกสมัยใหม่ ซ่ึงศึกษาจากร้านค้าปลีกด้ังเดิมในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้า

ปลีกด้ังเดิมเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 



 

 

 
 

247 

การบริหารระบบ และการปรับตัวของร้านค้าปลีก

ไทย ให้สามารถอยู่ รอดในภาวะปัจจุบันและ

ปรับปรุงระบบของตนเองให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของร้านค้าปลีก

ด้ังเดิมเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

3.1 กำรทบทวนวรรณกรรม 

3.1.1 ความหมายของการค้าปลีก 

การค้าปลีก หมายถึง การซ้ือขายสินค้า

และหรือบริการระหว่างผู้ค้าปลีกกับผู้บริโภค

ทางตรงโดยไม่มีการผ่านคนกลางใดๆ อีก (สมจิตร 

ล้วนเจริญ, 2535) 

การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง การขาย

สินค้าให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer)     

ซ่ึงซ้ือไปเพื่อบริโภคของตนเองหรือของบุคคลใน

ครอบครัว (ด ารงศักด์ิ และวีนัส, 2544)  

ร้านค้าปลีกมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งใน

เรื่องของขนาดและรูปแบบ เช่น หาบเร่ แผงลอย 

ร้านค้าขนาดเล็ก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้าน

ขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทต่างๆ รวมไปถึงการ

ขายปลีกโดยที่ ไม่มี ร้านค้า เช่น  การขายทาง

ไปรษณีย์ การขางทางโทรศัพท์ การขายตรง และ

การขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) 

3.1.2 ความหมายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade)  

หมายถึงร้านค้าปลีกที่มีการปรับปรุงการจัดวาง

สินค้า การให้บริการที่ทันสมัย มีระบบการจัดการที่

เป็นมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ

ลงทุนสูงเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ อาจมีการ

จัดต้ังบริษัทร่วมทุนทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้ 

การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  คือ 

รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ าหน่าย ที่

มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มี

ระบบการจัดการ โดยอาศัยความรู้ความช านาญ

และเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยง

กันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade) 

นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของสังคมทั่วโลก เพราะ

เป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย 

ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างกันไป ทั้ง

ในเรื่องของแนวคิดหลัก ระบบการบริหารงาน เงิน

ลงทุน ที่ต้ัง ลักษณะขนาดโครงสร้างของอาคาร 

รวมไปถึงการตกแต่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ต้ัง

วางสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป 

สินค้าที่วางจ าหน่าย  ปริมาณสินค้า และประเภท

สินค้าที่วางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่จัดให้

มีภายในสถานประกอบการ 

3.1.3 ธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิม  

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม และร้านค้าของช า 

ที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อร้านโชห่วย เป็นอีกหนึ่งสาย

ธุรกิจที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของเมืองไทย เป็น

กิจการที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกกลุ่ม ส่งผล

ให้กิจการประเภทนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากจาก

ทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการและฟากของผู้บริโภคใน

อดีตที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีสินค้าให้เลือกมากมาย
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ต้ังแ ต่ทั้ งอาหาร เครื่องปรุ งรส และของใช้ใน

ชีวิตประจ าวันต่างๆ  

ร้านค้าปลีกด้ังเดิมเป็นร้านค้าที่เน้นการ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังคงไว้ซ่ึงลักษณะ

การจ าหน่ายสินค้าและบริการรูปแบบเดิม รูปแบบ

การจัดวางสินค้าที่ไม่ทันสมัย โดยส่วนมากจะเป็น

ร้านค้าในห้องแถวหรือที่พักอาศัยของเจ้าของ

กิจการ ซ่ึงจะมีพื้นที่ไม่มากนัก ลูกค้าส่วนมากจึงจะ

เป็นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคยีงกับร้านค้า การ

บริหารจัดการมักจะเป็นระบบครอบครัว มีการ

ลงทุนน้อย ไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน อีก

ทั้ ง ยั ง ไม่ มี เครื่ อ งมือ  เ ทค โน โลยี  ห รื อระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในการท างานมากนัก 

3.1.4 แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีก 

ในอนาคตร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีการ

ด าเนินการในรูปของศูนย์การค้า ( Shopping 

Centers) มากขึ้น  โดยศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นจะมีทั้ง

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซ่ึงจะประกอบด้วยร้าน

สรรพสินค้า ร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านค้า

ปลีกขนาดเล็กจ านวนมากมารวมกัน และมีบริการ

อ่ืน ๆ เพิ่มเข้ามารวมในศูนย์การค้ามากขึ้น เช่น 

ธนาคาร ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านเสริมสวย 

ศูนย์การแพทย์ – สุขภาพ บริการเก่ียวกับรถยนต์ 

เป็นต้น 

โดยสาเหตุที่ศูนย์การค้าจะเป็นที่นิยม

อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องประชากรในพื้นที่

ต่างๆ จะมีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น สภาพสังคมจะมี

การกระจายความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจออกไปอยู่

ตามท้องที่ต่างๆ มากขึ้น ท าให้ผู้คนทั้งในตัวเมือง

และชานเมืองมีรายได้สูงมากขึ้น และส่งผลให้มีการ

กระจายถิ่นที่อยู่ของประชากรจากในตัวเมืองไปสู่

ชานเมืองมากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้คนที่ไปอยู่รวมกันใน

ท้องที่ต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น        จะส่งผลให้มี

ความต้องการในการซ้ือสินค้ามากเพียงพอที่กลุ่ม

ผู้ขายจะสามารถต้ังร้านค้าในท้องที่นั้นๆ เพื่อท าการ

จ าหน่ายสินค้าได้ อีกทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ

พัฒนาไปเป็นอย่างมาก ท าให้การขนส่งสินค้าไปสู่

ท้องที่ต่างๆ สามารถท าได้ง่ายมากขึ้น และผู้บริโภค

สามารถได้รับข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ได้ง่ายขึ้น การไปซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าจึงเป็น

การประหยัดเวลาและอ านวยความสะดวกแก่

ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

นอกจากนั้นร้านค้าปลีกสมัยใหม ่(Modern 

Trade) จะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น และจะ

กระจายสาขาไปครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจการร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ 

(Chain Stores) เนื่องจากการกระจายตัวของกลุ่ม

ประชากร รวมถึงการกระจายรายได้จากตัวเมืองไป

ยังท้องที่ต่างๆ มีอัตราสูงมากขึ้น ดังนั้นร้านค้าปลีก

สมัยใหม่จึงสามารถที่จะขยายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ 

ได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่เปิดร้านค้าปลีกสมัยใหม่

มีจ านวนสาขาของกิจการเพิ่มมากขึ้นจะท าให้

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และร้านค้าปลีกยังสามารถที่

จะเข้าไปเปิดกิจการตามชุมชนอยู่อาศัยใหม่ได้ง่าย 

เพราะยังไม่มีร้านค้าไปเปิดตัวในบริเวณนั้น  

      

3.2 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายกิจการ

ของร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ 

-ผลกระทบของร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมใน จ.กาฬสินธุ ข้อมู ล

เ ชิงรายได้  จ านวนลูกค้า 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

และการด าเนินงานกลยุทธ์ 

-ผลกระทบด้านการปรับตั ว

ในการด าเนินงานต่างๆ ท่ี

ร้านค้าปลีกดั้งเดิมน ามาใช้

ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น จ า ก ก าร

ขยายตั วขอ งร้ านค้าปลีก

สมัยใหม่ 
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4. วิธีวิจัย 

 การวิจัย เรื่องผลกระทบจากการขยายตัวของ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกด้ังเดิมในเขต

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้มีวิธีการด าเนินการ

ศึกษาตามล าดับดังนี้ คือ การก าหนดประชากรและ

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาวิ จัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จัยได้ เลื อก

ท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องโดยตรง ดังนี้ 

4.1.1.กลุ่มประชากร 

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกด้ังเดิม (โชห่วย) 

ที่จดทะเบียนกับกรมการค้าภายในตามโครงการร้าน

โชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) มีจ านวน

ทั้งหมด 100 ราย 

  4.1.2. กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ ประกอบการร้ านค้ าปลี ก ด้ั ง เ ดิ มที่

ลงทะเบียนกับกรมการค้าภายในตามโครงการร้านโช

ห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

จ านวน 25 ราย โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling

) โดยคัดเลือกจากร้านค้าที่สมัครใจเข้าร่วมวิ จัยใช้

เกณฑ์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของสุรศักด์ิ 

หลาบมาลา (2522) ประชากรมีจ านวนหลักร้อยใช้

กลุ่มตัวอย่าง 15-30% ประชากร  

 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มี

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและรวบรวมแนวความคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามซ่ึงมีส่วนประกอบ

ทั้งหมด 4 ส่วน แบ่งเป็น 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของ

ร้านค้า 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบ

จากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การ

ปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมที่มีผลกระทบจาก

การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การ

ปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมที่มีผลกระทบจาก

การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่(อ่ืนๆ) 

4.3 การทดสอบเครื่องมือ 

ผู้ วิ จัยสร้างแบบทดสอบ แล้วน าไปให้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแก้ไขและ

ให้ค าปรึกษา หลังจากนั้นเพื่อให้แบบทดสอบดังกล่าว

มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงน าแบบทดสอบไปท า

การทดสอบกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย แล้วน าผลที่ได้

ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค โดยใช้

การทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าเพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นที่ 95% (ผล) 

จากนั้นจึงน าแบบทดสอบไปใช้จริงในงานวิจัยต่อไป 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการ เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ลผู้ วิ จั ย ได้

ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.4.1 ด าเนินการศึกษาข้อมูลเรื่องของ

พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด และการจัดการธุรกิจ

ค้าปลีกของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมและสมัยใหม่ ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์  
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4.4.2 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม

ตัวอย่าง ได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกด้ังเดิมที่

ลงทะเบียนกับกรมการค้าภายในตามโครงการร้านโช

ห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 25 ราย โดยคัดเลือก

จากร้านค้าที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัยใช้เกณฑ์ค านวณ

ขนาดของ กลุ่มตัวอย่างของสุรศักด์ิ หลาบมาลา 

(2522) ประชากรมีจ านวนหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

15-30% ประชากร  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการ

วิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1.น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของร้านค้าใช้

ค่าสถิติร้อยละและการพรรณนา 

 2.2 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลผลกระทบเชิงรายได้ 

จ านวนลูกค้า ความพึงพอใจของผู้บริโภค และการ

ด าเนินงานของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมที่มีผลจากการ

ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และกลยุทธ์ของ

ร้านค้าปลีก ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในแต่ละรายการ โดยมีการก าหนดการให้คะแนน

ค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ 
-ผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์มากท่ีสุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 

-ผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 

-ผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 

-ผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 

-ผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์น้อยท่ีสุด  ก าหนดให้ 1 คะแนน 

จ า ก นั้ น วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ค ะ แ น น ข อ ง

แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

-ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 
-ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดับมาก 
-ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
-ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดับน้อย 
-ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีผลกระทบ/มีการด าเนินกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดับน้อยท่ีสุด 
 
5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

5.1 ผลกำรวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึ ง

ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ที่มีต่อร้านค้าปลีกด้ังเดิมทั้งในด้านการเงิน ด้านการ

ด าเนินงาน รวมไปถึงเรื่องกลยุทธ์ในการปรับตัว ซ่ึง

ได้แก่การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเงิน และ

การบริหาร โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตามล าดับต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

6 

19 

 

24.00 

76.00 

2. อายุ 

   2.1 น้อยกว่า 30 ปี  

   2.2 30 – 40 ปี 

   2.3 40 – 50 ปี 

   2.4  50 – 60 ปี  

   2.5 60 ปีขึ้นไป 

 

0 

4 

8 

9 

4 

 

0 

16.00 

32.00 

36.00 

16.00 

3. ระดับการศึกษา 

   3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   3.3 ปวช. / ปวส. 

   3.4 ปริญญาตรีขึ้นไป 

   3.5 อื่นๆ (ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

5 

1 

1 

5 

13 

 

20.00 

4.00 

4.00 

20.00 

52.00 
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จากตารางที่ 5.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76) รองลงมาเป็นเพศชาย             

(ร้อยละ 24) ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 

– 60 ปี (ร้อยละ 36) รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 

50 ปี (ร้อยละ 32) และมีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี 

และ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 16) ตามล าดับ ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ร้อยละ 52) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปริญญา

ตรีขึ้นไป   (ร้อยละ 20) และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายและระดับ ปวช. หรือปวส. (ร้อยละ 4) 

ตามล าดับ 

 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของร้านค้าปลีก

ด้ังเดิม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของร้านค้าปลีก จ านวน ร้อยละ 

4. ยอดขายต่อเดือน 

   4.1 น้อยกว่า 10,000 บาท 

   4.2 10,000 – 50,000 บาท 

   4.3 50,001 – 100,000 บาท    

 

9 

11 

5 

 

36.00 

44.00 

20.00 

ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ 

5.1 น้อยกว่า 5 ปี   

5.2 5 – 10 ปี 

5.3 10 ปีข้ึนไป     

 

7 

10 

8 

 

28.00 

40.00 

32.00 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกิจการ 

   6.1 น้อยกว่า 10,000 บาท 

   6.2 10,000 – 50,000 บาท    

 

11 

14 

 

44.00 

56.00 

7. สินค้าท่ีวางจ าหน่ายในร้าน 

7.1 อาหาร / เครื่องดื่ม 

7.2 หนังสือ / นิตยสาร 

7.3 เครื่องเขียน / อุปกรณ์ส านักงาน 

7.4 รองเท้า / เสื้อผ้า / เครื่องประดับ 

7.5 เครื่องส าอาง 

7.6 ของใช้ในครัวเรือน 

7.7 เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

21 

1 

4 

5 

6 

9 

2 

 

84.00 

4.00 

16.00 

20.00 

24.00 

36.00 

8.00 

8. รูปแบบความเป็นเจ้าของกิจการ 

8.1 เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว    

 

25 

 

100 

 

จากตารางที่ 5.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มียอดขายต่อเดือนอยู่ที่ 10 ,000 – 50,000 

บาท   (ร้อยละ 44) รองลงมามียอดขายต่อเดือนอยู่

ที่น้อยกว่า 10 ,000 บาท (ร้อยละ 36) และมี

ยอดขายต่อเดือนอยู่ที่ 50,000 – 100,000 บาท 

(ร้อยละ 20) ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี (ร้อยละ 40) รองลงมามี

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 

32) และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ น้อยกว่า 5 

ปี (ร้อยละ 28) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ค่ าใช้ จ่ายต่อเดือนของกิจการอยู่ที่  10 ,000 – 

50,000 บาท (ร้อยละ 56) รองลงมามีค่าใช้จ่ายต่อ

เดือนอยู่ที่  น้อยกว่า 10 ,000 บาท (ร้อยละ 44) 

ตามล าดับ ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมมีการจ าหน่าย

สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมมากที่สุด (ร้อย

ละ 84) รองลงมาคือของใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 

36) และเครื่องส าอางค์ (ร้อยละ 24)  ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีรูปแบบการเป็นเจ้าของ

กิจการเพียงแบบเดียวคือ เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว 

(ร้อยละ 100) 

 

ภำพที่ 1 ชื่อผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ 

 
พบว่า ผลกระทบจากการขยายตัวของ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (X =2.94, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่าจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้าของ

ท่านมีจ านวนลดลง มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด (X =3.5, 

S.D.=0.65) รองลงมาคือ ก าไรที่ได้จากการขาย

สินค้าภายในร้านมีจ านวนลดลง ( X =3.48 , 

S.D.=0.85) และยอดขายของร้านค้าของท่านมี

จ านวนลดลง (X =3.36, S.D.=0.84) ตามล าดับ 

 

ภำพที่ 2 ชื่อกลยุทธ์ของร้านค้าปลีกด้ังเดิม 

 
กลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมที่น ามาใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(X =3.01, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 

พบว่า ให้บริการด้วยความเต็มใจและซ่ือสัตย์ต่อ

ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด (X =4.28, S.D.=0.60) 

รองลงมาคือ มีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

อยู่เสมอ (X =3.92, S.D.=0.56) และมีการสอบถาม

ความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอยู่

เสมอ (X =3.92, S.D.= 0.48) ตามล าดับ 

กลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมที่มีผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

1. มีการปรับราคาสินค้าให้ถูกกว่าร้าน

สะดวกซ้ือ มีการบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า 

2. มีการปรับปรุงร้านค้าให้มีสินค้ามากขึ้น 

เพิ่มยาสามัญประจ าบ้าน อาหารสด ผักราคาถูก 

เพื่อดึงให้ลูกค้ามาซ้ือสินค้าสดและสินค้าอ่ืนด้วย  

3. ใช้กลยุทธ์การปรับราคาให้ถูกกว่าร้าน

สะดวกซ้ือ ให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า 

4. เน้นขายของสด ผักราคาถูก ยาสามัญ

ประจ าบ้าน และน าสินค้าของที่ไม่สามารถวางขาย

ได้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่มาจ าหน่าย เช่น อาหาร

สด เป็นต้น 

5. เน้นจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 

6. มีการร่วมมือกับโครงการของรัฐ เช่น 

โครงการร้านขายถูก เพื่อให้มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น

ในช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้เลือกซ้ือสินค้าไปปรุงเพื่อ

บริโภค 

7. มีการจัดโปรโมชั่น ของแถม 

8. มีการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้า 

9. มีการรับฟังความคิดเห็น และความ

ต้องการของลูกค้า เพื่อน าสินค้ามาจ าหน่ายให้ตรง

กับความต้องการของลูกค้า 

10. เลือกสินค้าที่ลูกค้าจ าเป็นต้องใช้และ

ขาดสินค้านั้นๆ ไม่ได้ น าสินค้าที่จ าหน่ายได้ง่าย 

และเป็นที่ต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เข้า

มาจ าหน่าย 

11. มีการจัดรูปแบบและจัดวางสินค้าให้มี

ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการ

ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีก

ด้ังเดิมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” มีการอภิปราย

ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจ านวนลูกค้าที่มา

ใช้บริการร้านค้าร้านค้าปลีกด้ังเดิมมีจ านวนลดลง มี

ค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด รองลงมาคือ ก าไรที่ได้จากการ

ขายสินค้าภายในร้านมีจ านวนลดลง และยอดขาย
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ของร้านค้าร้ านค้าปลีก ด้ังเดิมมีจ านวนลดลง 

ตามล าดับ เนื่องจากในตลาดการค้าปลีกมีอัตราการ

แข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากอัตราการขยายตัวร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ท าให้มี

ผู้บริโภคได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ร้านค้า

ปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนลูกค้า

ที่มาใช้บริการมีจ านวนลดลง เมื่อจ านวนลูกค้าที่มา

ใช้บริการมีจ านวนลดลง ย่อมส่งผลให้ยอดขายและ

ก าไรที่ได้รับลดลงไปด้วย ทั้งนี้จากผลการศึกษา

พบว่าผลกระทบที่ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมได้รับนั้น

อยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม อาจสืบเนื่องจาก

จ านวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มี

จ านวนยังไม่มากนัก และส่วนมากจะอยู่ในอ าเภอ

เมือง ส่งผลให้ร้านค้าปลีกที่อยู่ในอ าเภออ่ืนๆ ที่

ไม่ใช่อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ

ไม่มากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนาภรณ์ 

แสวงทอง (2555) พบว่า การขยายตัวของร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่มีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกด้ังเดิมใน

ด้านการตลาดมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการต้ังราคา

สินค้า และพิษณุ  อ่ิมวิญญาณ (2554) พบว่า

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าด้านจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซ้ือ

สินค้า มีความสัมพันธ์กับอาชีพ การรับรู้ด้านบริการ 

การรับรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวก การรับรู้ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ และการรับรู้ด้านคุณภาพ

สินค้า 

2. กลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมที่น ามาใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง      

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ให้บริการด้วย

ความเต็มใจและซ่ือสัตย์ต่อลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับ

สูงสุด รองลงมาคือ มีการสร้างความประทับใจ

ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ และมีการสอบถามความพึง

พอใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอ 

ตามล าดับ เนื่องจากจากแข่งขันในตลาดการค้าปลีก

มีอัตราที่สูงขึ้น ส่งให้ผู้บริโภคในปัจจุบันมีทางเลือก

ในการใช้บริการมากขึ้น ร้านค้าปลีกด้ังเดิมจึงจ าเป็น

ที่จะต้องมีปรับตัวในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถที่จะ

อยู่รอดในสภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นนี้ได้ ดังนั้น

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์

ต่างๆ ในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น ทั้ง

ลูกค้าประจ าและลูกค้ารายใหม่ โดยส่วนมากกล

ยุทธ์ที่ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมน ามาใช้จะเก่ียวเนื่อง

กับการให้บริการเป็นหลักมากกว่าที่จะเน้นเรื่อง

ระบบสินค้า หรือการลดราคาสินค้า สืบเนื่องจาก

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมจะมี จุดเด่นที่สามารถ

ให้บริการที่เป็นกันเองและสร้างความประทับใจ

ให้แก่ลูกค้าในแต่ละรายได้มากกว่าร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ที่เน้นเรื่องระบบการท างานที่ทันสมัย อีก

ทั้งร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมมักจะมีที่ต้ังอยู่ในแหล่ง

ชุมชน ท าให้สามารถที่จะศึกษาความต้องการ

ผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆ ได้สะดวกกว่าร้านค้าปลีก

แบบด้ังเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับ วิชยานันท์ ขันละ และ 

อารีย์ นัยพินิจ (2558) พบว่า ผู้ประกอบการควร

ปรับตัวเพื่อความอยู่ รอดตามพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปิดป้ายราคา

สินค้าที่ชัดเจน การท าให้บริเวณภายในร้านมีความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค กฤษณ์ ทัพจุฬา (2558) พบว่า

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมจะต้องมุ่งเน้น

เรื่องระบบการบริหารในด้านต่างๆ เช่น การจัดการ

ร ะบบการ เ งิน  การค วบคุ ม ร าย จ่าย ร ะ บ บ 

สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ใช้ใน

การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดการการ

สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ในการให้บริการ และศุภรา เจริญภูมิ (2554) พบว่า 

ความเพลิดเพลินในการซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่
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เกิดจากการได้มาพบปะสังสรรค์และท ากิจกรรม

ร่วมกันที่ร้านค้าปลีกด้ังเดิม 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผลกำรวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้า

ปลีกแบบด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็น

เพศชาย             ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

50 – 60 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี และมี

อายุระหว่าง 30 – 40 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปริญญาตรีขึ้น

ไป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. 

หรือปวส. ตามล าดับ   

2. ร้านค้าปลีกด้ังเดิมส่วนใหญ่มียอดขายต่อ

เดือนอยู่ที่ 10,000 – 50,000 บาท ร้านค้าปลีกด้ังเดิม

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี 

ร้านค้าปลีกด้ังเดิมส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ

กิจการอยู่ที่ 10,000 – 50,000 บาท ร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและ

เครื่องด่ืมมากที่สุด และร้านค้าปลีกด้ังเดิมทั้งหมดมี

รูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการเพียงแบบเดียวคือเป็น

เจ้าของเพียงผู้เดียว  

3. ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจ านวนลูกค้าที่มาใช้

บริการร้านค้าของท่านมีจ านวนลดลง มีค่าเฉลี่ยระดับ

สูงสุด รองลงมาคือ ก าไรที่ได้จากการขายสินค้าภายใน

ร้านมีจ านวนลดลง และยอดขายของร้านค้าของท่านมี

จ านวนลดลง ตามล าดับ 

4. กลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมที่น ามาใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง            

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด 

รองลงมาคือ มีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

อยู่เสมอ และมีการจัดวางสินค้าประเภทเดียวกันให้อยู่

บริเวณเดียวกันเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตามล าดับ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

1 ควรศึกษาผลลัพธ์ของการใช้กลยุทธ์ ใน

การดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม

ว่ากลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ นั้น สามารถส่งผลให้มี

ลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากขึ้นเท่าใด เพื่อ

สามารถท าไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ประกอบการเรียน

การสอน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ

ร้านค้าปลีกสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ

ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ว่ามีความพึงพอใจในระดับใด 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์

ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบ

ด้ังเดิมเป็นจ านวนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ อุปสงค์การใช้บริการ 

และความพึงพอใจในการใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ท า

การสุ่มแบบไม่ทราบจ านวนประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา การทดสอบความสัมพันธ์ไควสแควร์ การทดสอบสหสัมพันธ์ และแบบจ าลองถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษา เมื่อวัดความยืดหยุ่น พบว่าอุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทางมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ และราคาต๋ัวเดินทางโดยวิธีอ่ืน นั่นคือ รถปรับอากาศโดยสาร

ประจ าทางเป็นสินค้าปกติ และมีสินค้าอ่ืนหรือมีการเดินทางโดยวิธีอ่ืนทดแทน แต่สามารถทดแทนกันได้น้อย 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมมีจุดเด่นในด้านการส่งเสริมตลาด สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือด้านการบริการ 

เมื่อวิเคราะห์แยกตามบริษัทพบว่า พบว่า บริษัทแอร์อุดร จ ากัด มีจุดเด่นในด้านการส่งเสริมการตลาดและ

การอ านวยความสะดวก บริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์และด้านการให้บริการ บริษัท

ชาญทัวร์ จ ากัด มีจุดเด่นในด้านช่องทางการจ าหน่าย และบริษัทบุษราคัม จ ากัด มีจุดเด่นในด้านราคาและ

ด้านบุคลากร 

 

Abstract 

 For the research objective is to study the behavioral service, service demand, and 

customer satisfaction on the service of air conditioned bus. The sampling group is about 400 

customers.  For the method is random sampling and techniques are through questionnaire, 

descriptive statistics analysis, chi- square, correlation analysis, and multiple regression 

analysis.  

 Study results when measuring elasticity.  It was found that the demand for air-

conditioned buses was correlated with income. And alternative ticket price.  means that the 



 

 

 
 

257 

air-conditioned buses are normal goods.  there are several substitute products to compete, 

but this can substitute little.  Overall Satisfaction there was featured the marketing 

promotion.  What should be improved is the service.  When analyzed each company, that 

Air-udon Co. Ltd, is good at marketing and providing convenience to customers. Nakhonchai 

Air Co. Ltd, is good at product quality and service. Chan-tour Co. Ltd, is good at channel of 

distribution, and Budsarakam-tour Co. Ltd, is good at pricing and human resource. 

 

1. บทน ำ 

การเดินทางและการคมนาคมในปัจจุบันทั้ง

ทางน้ า ทางบก และทางอากาศ มีความส าคัญต่อ

ประชาชนเป็นอย่างมาก การ เ ดินทางด้วย

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถปรับอากาศโดยสาร

ประจ าทาง หรือเครื่องบิน เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว 

การขนส่งสินค้าและบริการ การติดต่อทางธุรกิจ 

หรือเพื่อการเดินทางไปยังสถานศึกษา ซ่ึงโดยส่วน

ใหญ่แล้วประชาชนจะเลือกเดินทางโดยใช้

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจ

ด้านการคมนาคมขนส่งด้วยรถปรับอากาศ

โดยสาร ถือว่าอยู่ในช่วงการแข่งขันที่สูงมาก ทั้ง

จากสายการบินต้นทุนต่ าและรถตู้โดยสาร ซ่ึง

นับวันจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเพิ่ม

สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ บขส. ต้องปรับกลยุทธ์การ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน

ต่อไปได้โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ผู้ใช้บริการเช่นที่ผ่านมา 

การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารมี

แนวโน้มลดลง ในปี 2556 จนถึงปี 2558 สาเหตุ

อาจมาจากในปีดังกล่าวนั้น ประชาชนหันมาใช้

รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี

โครงการคืนภาษี รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบาย

รัฐบาล ซ่ึงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็น

อย่างดี ประกอบกับการบริการของรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางมีคุณภาพในการบริการที่แยล่ง 

  

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทาง 

    2.2 เพื่อศึกษาอุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทาง 

    2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

3.1 ทฤษฎีผู้บริโภค 

Engel, Blackwell & Miniard (1990) 

กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท า

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา 

การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยซ่ึงสินค้าและ

บริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้ง

 360

 370

 380

 390

 400
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ก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย โดยบุคคล

จ ะ ท า ก า ร ค้ น ห า  ( Searching)  ก า ร ซ้ื อ 

(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล 

(Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่คาดว่าจะตอบสนอง

ความต้องการของเขา 

 

3.2 ทฤษฎีอุปสงค์ 

สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า 

การที่อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซ้ือสินค้าและบริการ

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีมาก

น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 

1) ราคาสินค้าและบริการสินค้าชนิ ดนั้น 

(Price) 

2) ระดับรายได้ของผู้บริโภค (Consumer 

income)  

3) ราคาสิ นค้ าและบริ การชนิ ดอ่ืนๆที่

เก่ียวข้อง (Price of relate commodities) 

4) รสนิยมของผู้บริโภค (Consumer taste) 

5) การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตของ

ผู้บริโภค (Expectation) 

6) ขนาดของประชากร (Size of Population) 

7) ฤดูกาล (Seasonal) 

จากปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ สามารถเขียน

ให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ระหว่าง

ความต้องการเสนอซ้ือสินค้าและบริการกับปัจจัย

อ่ืนๆที่เป็นตัวก าหนด โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 

…)SP,E,T,,PY,,f(P=Q yxx  

Qx   หมายถึง  ปริมาณความต้องการเสนอ

ซ้ือสินค้าและบริการ  X 

PX     หมายถึง   ระดับราคาสินค้า X 

PY     หมายถึง   ระดับราคาสินค้า Y 

T        หมายถึง   รสนิยมของผู้บริโภค 

E        หมายถึง   การคาดคะเนเหตุการณ์

ในอนาคต 

T        หมายถึง   รสนิยมของผู้บริโภค 

P        หมายถึง   ขนาดของประชากร 

S        หมายถึง   ฤดูกาล 

3. 3 ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ข อ ง อุปสงค์  

(Elasticity of demand) 

 

4. วิธีวิจัย 

    ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าการสุ่มแบบไม่

ทราบจ านวนประชากร มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 ตัวอย่าง  

    ตัวแปรตาม คือ การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาต๋ัว รายได้ ราคาต๋ัว

การเดินทางโดยวิธีอ่ืน ฤดูกาล และการโฆษณา 

    แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์

และพฤติกรรมการใช้บริการ   

2)  การวิ เคราะห์ความพึงพอใจในการใช้

บริการ   

3) การวิเคราะห์อุปสงค์การใช้บริการ 

 

4. 1 ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ท ำ ง

ประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมกำรใช้บริกำรรถ

ปรับอำกำศโดยสำรประจ ำทำง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน  209  คน (ร้อยละ 52.3)  มีสถานภาพ

โสด จ านวน 188  คน (ร้อยละ 47.0) ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 114 คน 

(ร้อยละ 28.5)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
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จ านวน  267  คน (ร้อยละ 66.8)  มีอายุเฉลี่ย 

33.4  ปี  ร าย ไ ด้ เ ฉลี่ ย   22,213.8  บาท   มี

จุดประสงค์ในการใช้บริการเพื่อติดต่อธุรกิจหรือ

ท างาน จ านวน 155 คน (ร้อยละ 38.8)  ในราคา 

499 บาท/คน/ครั้ง จ านวน 69 คน  (ร้อยละ 

17.3) โดยซ้ือต๋ัวผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า Call 

Center จ านวน 156 คน (ร้อยละ 39) มีปริมาณ

การใช้บริการเฉลี่ย 2.3 ครั้ง/เดือน ถ้าหากไม่ใช้

บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทางผู้บริโภค

จะเลือกใช้การเดินทางโดยเครื่องบินจ านวน 216 

คน (ร้อยละ 54) ในราคาเฉลี่ย 1,251 บาท  

 

4.2 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรใช้

บริกำร 

ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.30  พบว่าบริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ย

ในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.40 เมื่อจ าแนกออกเป็นหัวข้อย่อยพบว่า  หัว

ข้อความปลอดภัยตลอดการเดินทางและหัวข้อ

จ านวนเที่ยวการเดินทางต่อวันมีเพียงพอต่อความ

ต้องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.38 

ด้านราคา ในภาพรวมบริษัทรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง ได้รับเฉลี่ยในหัวข้อความ

เหมาะสมของราคาเท่ากับ 3.39 พบว่าบริษัทที่

ได้รับค่าเฉลี่ยในหัวข้อความเหมาะสมของราคาต๋ัว

โดยสารมากที่คือ บริ ษัทบุษราคัม จ า กัด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 พบว่าบริษัทที่ได้รับความพึง

พอใจในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด คือ 

บริษัทชาญทัวร์ จ ากัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  

เมื่อจ าแนกตามหัวข้อย่อยพบว่า หัวข้อช่องทาง

การจัดจ าหน่ายต๋ัวท่ีมีความหลากหลาย มีค่าเฉลีย่

สูงสุดคือ 3.59   

ด้านส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.75 พบว่าบริษัทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

บริษัทแอร์อุดร จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

รองลงมาคือ บริษัทบุษราคัม จ ากัด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 เมื่อจ าแนกเป็นหัวข้อย่อย พบว่า 

หัวข้อการมีส่วนลดทางการค้าถ้าสมัครเป็น

สมาชิก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.96  

 ด้านบุคลากรภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 

พบว่าบริษัทบุษราคัม จ ากัด มีค่าเฉลี่ยในด้านนี้

มากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  เมื่อจ าแนก

ตามหัวข้อย่อยพบว่า หัวข้อการให้บริการของ

พนักงาน และหัวข้อพนักงานสามารถช่วยเหลือ

ท่านได้ทุกเรื่องในการเดินทางกับรถบริษัท มี

สัดส่วนค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.23 

ด้านการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.14 พบว่าบริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มี

ค่าเฉลี่ยในด้านนี้มากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.29 เมื่อจ าแนกเป็นหัวข้อย่อย พบว่าหัวข้อมี

อาหารว่างและเครื่องด่ืมแจกและหัวข้อมีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน มีสัดส่วนค่าเฉลี่ ยที่

ใกล้เคียงกันคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และ 3.14 

ตามล าดับ ซ่ึงบริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดในหัวข้อมีอาหารว่างและเครื่องด่ืมแจก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

ด้านการอ านวยความสะดวกในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  โดยบริษัทที่มีค่าเฉลี่ยใน

ด้านนี้มากที่สุดคือ บริ ษัทแอร์อุดร จ ากัด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจ าแนกเป็นหัวข้อย่อย 

พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสถานีมีสิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น  ห้องน้ า , ตู้  ATM, 

ร้านค้า , ไว้บริการผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.57 บริษัทที่มีค่าเฉลี่ยในหัวข้อนี้มากที่สุดคือ 

บริษัทแอร์อุดร จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 

 

4.3 กำรวิเครำะห์อุปสงค์กำรใช้บริกำร 

4.3.1 การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Chi-

square     

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ

อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสาร

ประจ าทาง ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 แปลว่า

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการ

ใช้บริการของรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง

อย่างมาก ส่วนตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้

บริการของรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ซ่ึง

ได้แก่ ราคาต๋ัว เดินทางโดยวิธีอ่ืน บริการเสริม 

จุดประสงค์การเดินทาง ของกลุ่มตัวอย่าง โดย

พบว่ามีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้บริการ

ของรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ณ ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  

นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการใช้

บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ได้แก่ 

ราคาต๋ัวเ ดินทางวิธี อ่ืน  และการโฆษณา  มี

ความสัมพันธ์กับอุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทาง ณ ระดับนัยส าคัญ 

0.05 

4.3.2 การคั ด เ ลื อก ตัวแปรโดยการ

ทดสอบสหสัมพันธ์ Correlation Analysis การ

วิ เ ค ร า ะ ห์  correlation เ ป็ น ก า ร ท ดส อ บ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอิสระด้วยกันเองเพื่อ

คัดเลือกตัวแปรเข้าสู่แบบจ าลอง พบว่ามีตัวแปรที่

สัมพันธ์กันมาก 2 คู่ จึงพิจารณาตัดตัวแปรบริการ

เสริม (SER)  

4.3.3 การทดสอบและการแก้ปัญหา 

Heteroscedasticity แ ล ะ  Autocorrelation 

พ บ ว่ า แ บ บ จ า ล อ ง เ กิ ด ปั ญ ห า 

Heteroscedasticity จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีก าลัง

สองน้อยที่สุดถูกถ่วงน้ าหนัก Weighted Least 

Squares (WLS) โดยท าการถ่วงน้ าหนักตัวแปร

ร า ค า สิ น ค้ า อ่ื น  ( PY)  เ มื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า 

Heteroscedasticity พบว่าค่า DW มีค่าน้อยกวา่ 

2 ท าให้แบบจ าลองเกิดปัญหา Autocorrelation 

จึงแก้ปัญหา Autocorrelation เพื่อให้ค่า DW 

เข้าใกล้ 2 และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจ าลอง 

4.3.4 การวิเคราะห์แบบจ าลองอุปสงค์

การใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 

พบว่าปัจจัยที่มี ผลต่ออุปสงค์การใช้

บ ริ ก าร รถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง 

ประกอบด้วย ราคาต๋ัวเดินทางโดยวิธีอ่ืนและ

รายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และ 0.01 ตามล าดับ โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

หน้าตัวแปรรายได้ (INC) มีค่าเป็นบวก แสดงให้

เห็นว่า เมื่อราคาต๋ัวสินค้าเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเดือน 

จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น 0.0001 ครั้งต่อเดือน 

นั่นคือการเดินทางโดยการใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทาง เป็นสินค้าปกติ 

(Normal goods) เพราะรายได้เพิ่มขึ้นการใช้

บริการจะเพิ่มขึ้นด้วย ซ่ึงเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 

ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรราคาต๋ัวเดินทางโดยวิธี

อ่ืน (PY) มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า เมื่อราคา

ต๋ัวเดินทางโดยวิธีอ่ืนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้

อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสาร

ประจ าทางเพิ่มขึ้น 0.0001 ครั้งต่อเดือน ซ่ึง

หมายความว่าราคาต๋ัวเดินทางโดยวิธี อ่ืน เป็น

สินค้าทดแทน ซ่ึงเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 
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การทดสอบความเหมาะสมของสมการ

ถดถอย (goodness of fit) พบว่ามีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 แปลว่า การกระจายตัวของ

ความแปรปรวน (Variation)  ของตัวแปรใน

แ บ บ จ า ล อ ง อุ ป สง ค์  มี ค่ า ไ ม่ แต ก ต่าง กัน 

(Homogeneity of Variance) กล่าวคือ ข้อมูลมี

ลักษณะเป็นการกระจาย ตัวแบบโค้ ง ปก ติ  

( Normal Distribution)  ( George 

W. Snedecor, 1989)  เ มื่ อพิ จารณาค่ า  R-

squared พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.6899 แปลว่าตัว

แปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ประมาณ

ร้อยละ 68.99 และยังพบว่าค่า AIC มีค่าเท่ากับ 

1.8135 แปลว่า แบบจ าลองมีคุณสมบัติไม่เอน

เอียง เนื่องจาก AIC มีค่าต่ า (นันทพร บุญสุข 

และจิรำวัลย์ จิตรเวช, 2557) โดยที่แบบจ าลอง

อุปสงค์ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สุ่ ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น  ( No autocorrelation) 

เนื่องจากค่า D – Stat มีค่า 2.0592 ซ่ึงมีค่าเข้า

ใกล้  2 แปลว่า ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ท า ง

เศรษฐศาสตร์ (Elasticity of Demand)  พบว่า

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเดินทาง มีค่า

เท่ากับ -2.7599 หมายความว่า ถ้ าราคาต๋ัว

เดินทางเพิ่มขึ้น 1% จะท าให้อุปสงค์การใช้บริการ

รถปรับอากาศโดยสารประจ าทางลดลง 2.75%  

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ของภาพรวม

การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง มี

ค่ าเท่ากับ 0.1153 หมายความว่า ถ้ ารายได้

เพิ่มขึ้น 1% จะท าให้อุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น 0.12% จัดอยู่

ในกลุ่มสินค้าปกติ (Normal goods)  และความ

ยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ มีค่าเท่ากับ 0.0162 

หมายความว่า ถ้าราคาต๋ัวเดินทางทดแทนเพิ่มขึ้น 

1% จะท าให้อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น 0.0001% ซ่ึงมีค่าน้อย

กว่า 1 แสดงว่าการเดินทาด้วยวิธีอ่ืนๆ เป็นสินค้า

ทดแทนกัน แต่ทดแทนได้น้อย 

4.3.5 ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แบ บจ า ล อ ง ใ นทาง

เศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีละตัว โดย

ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ และจากการวิเคราะห์

แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศโดยสารประจ า

ทาง พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณการ

ใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทางใน

ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือถ้ารายได้เพิ่มขึ้น จะ

ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้บริการรถปรับอากาศโดยสาร

เพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามกฎอุปสงค์ ในกรณีสินค้า

ปกติ (Normal Goods) แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง

ของผู้บริโภคนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เพียงอย่าง

เดียว แต่มีผลมาจากปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น 

จุดประสงค์ในการเดินทาง ราคาต๋ัวเดินทาง ราคา

ต๋ัวเดินทางโดยวิธีอ่ืน (สินค้าทดแทน) และฤดูกาล 

เป็นต้น 

 ดังนั้นในการวิเคราะห์อุปสงค์การใช้

บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ควร

พิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้านพร้อมกัน เพื่อลด

การเกิดปัญหาความคาดเคลื่อนของผลการวิจัย ท่ี

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจากความเป็นจริงได้ 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
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1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน  209  คน มีสถานภาพโสด จ านวน 

188  คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพ

อิสระ จ านวน 114 คน ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี จ านวน  267  คน มีอายุเฉลี่ย 33.4  ปี อายุ

ต่ าสุด 16 ปี  อายุสู งสุด 59 ปี   รายได้เฉลี่ย  

22,213.8  บาท  รายได้ต่ าสุด 5,000 บาท รายได้

สูงสุด 50,000 บาท 

2) พฤติกรรมกำรใช้บริกำรรถปรับ

อำกำศโดยสำรประจ ำทำง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ใน

การใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง

เพื่อติดต่อธุรกิจ/ท างาน จ านวน 155 คน ในราคา 

499 บาท/คน/ครั้ง จ านวน 69 คน  โดยซ้ือต๋ัว

ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า Call Center จ านวน 

156 คน มีปริมาณการใช้บริการเฉลี่ย 2.3 ครั้ง/

เดือน  ปริมาณการใช้บริการต่ าสุด 1 ครั้ง/เดือน 

และมีการใช้บริการสูงสุด 6 ครั้ง/เดือน ถ้าหากไม่

ใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทางจะ

เลือกใช้การเดินทางโดยเครื่องบินจ านวน 216 คน 

ในราคาเฉลี่ย 1,251 บาท โดยมีราคาต๋ัวเดินทาง

ต่ าสุด 500 บาท ราคาต๋ัวเดินทางสูงสุด 3 ,000 

บาท 

3) กำรวิ เครำะห์ควำมพึงพอใจของ

ผู้โดยสำรต่อกำรให้บริกำรของบริษัทรถปรับ

อำกำศโดยสำรประจ ำทำง 

3.1) ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม (X̅ = 

3.30) บริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ยในด้าน

ผลิตภัณฑ์มากที่สุด (X̅ = 3.40)  

  

 
 

 

 

 

3.2) ด้านราคา ความเหมาะสมของราคา

ต๋ัวโดยสาร ในภาพรวมบริษัทบุษราคัม จ ากัด มี

เฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.80)   

 

 
 

 

 

 

3.3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ ายใน

ภาพรวม (X̅ = 3.51) บริษัทชาญทัวร์ จ ากัด มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.59)   

 
 

 

 

3.4)  ด้านส่งเสริมการตลาดในภาพรวม 

(X̅ = 3.75) บริษัทแอร์อุดร จ ากัด มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด (X̅ = 3.95)   

 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร์ 

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร ์

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร์ 

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 
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3.5) ด้านบุคลากรในภาพรวม (X̅ = 

3.23)  บริษัทบุษราคัม จ ากัด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

(X̅ = 3.39)  

  

 
 

 

 

 

3.6) ด้านการให้บริการในภาพรวม (X̅ = 

3.14)  บริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ยในด้านนี้

มากที่สุด (X̅ = 3.29) 

 

 
  

 

 

 

3.7) ด้านการอ านวยความสะดวกใน

ภาพรวม (X̅ = 3.54) บริษัทแอร์อุดร จ ากัด มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.64) 

 
 

 

 

4) ควำมสัมพันธ์กำรใช้บริกำรลักษณะ

ทำงประชำกรศำสตร์กับอุปสงค์กำรใช้บริกำร

ของรถปรับอำกำศโดยสำรประจ ำทำง 

4.1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มี

ความสัมพันธ์กับความต้องการใช้บริการของรถ

ปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ณ ระดับนัยส าคญั

ท า ง ส ถิ ติ ที่  0. 01 แ ป ล ว่ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ อันได้แก่ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ใช้บริการของรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง 

โดยสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการเลือกใช้

บริการของผู้บริโภค 

4. 2)  พ ฤ ติ ก ร รมก า ร ใช้ บ ริ ก า ร  มี

ความสัมพันธ์กับการใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.01  พฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ราคาต๋ัว  

การเดินทางโดยวิธีอ่ืน บริการเสริม จุดประสงค์

การเดินทาง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถ

ปรับอากาศโดยสารประจ าทาง เช่น การเดินทาง

โดยวิธีอ่ืน เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นความจ าเป็น

ในการเดินทาง อาจเป็นผลมาจากระยะเวลาใน

การเดินทางกับรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง

ที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน หากผู้บริโภคมีความ

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร์ 

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร์ 

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร์ 

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 

  

 

บริษัทแอร์อุดร บริษัทนครชัยแอร ์

บริษัทชาญทัวร์ บริษัทบุษราคัม 
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จ าเป็นในการเดินทางและต้องเดินทางในเวลา

เร่งด่วน จะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้การเดินทาง

โดยวิธีอ่ืนแทน 

ส่วนปัจจัยราคาต๋ัวเดินทางวิธีอ่ืน และ

การโฆษณา มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการใช้

บริการรถโดยสารประจ าทาง ณ ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง 

เช่น ราคาต๋ัวเดินทางวิธีอ่ืน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

แสดงถึงอ านาจซ้ือของผู้บริโภค และยังเป็นตัว

แปรส าคัญในเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาสินค้าอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 

5) กำรวิเครำะห์อุปสงค์กำรใช้บริกำรรถ

ปรับอำกำศโดยสำรประจ ำทำงด้วยวิธีวิเครำะห์

กำรถดถอยของพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

5.1) แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางบริษัทแอร์อุดร จ ากัด จากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบริษัทแอร์อุดร 

จ ากัด พบว่า อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางแอร์อุดร จ ากัด มีความสัมพันธ์

กับปัจจัยทางด้านรายได้ (INC) ในทิศทางเดียวกัน 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยทางด้านอายุ (AGE) ในทิศทางเดียวกัน ที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

แบบจ าลอง 

 5.2) แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางบริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด จาก

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณของบริษัทนครชยั

แอร์ จ ากัด พบว่าอุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทางนครแอร์ จ ากัด มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านรายได้ ( INC) ใน

ทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานแบบจ าลอง 

 5.3) แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางบริษัทชาญทัวร์ จ ากัด จาก

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบริษัทแอร์

อุดร จ ากัด พบว่าอุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทางชาญทัวร์ จ ากัด มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านรายได้ ( INC) ใน

ทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานแบบจ าลอง 

 5.4) แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางบริษัทบุษราคัม จ ากัด จาก

การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณของบริษัท

บุษราคัม จ ากัด พบว่า อุปสงค์การใช้บริการรถ

ปรับอากาศโดยสารประจ าทางบุษราคัม จ ากัด มี

ความสัมพันธ์กับ ปัจจัยทางด้านรายได้ ( INC) ใน

ทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานแบบจ าลอง 

 5.5)  แบบจ าลองอุปสงค์รถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางในภาพรวม จากการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณของบริษัทรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางในภาพรวม พบว่า อุปสงค์การ

ใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านรายได้ ( INC) ใน

ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านราคาต๋ัวเดินทาง

อ่ืน (PY) ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานแบบจ าลอง 

 

5.2 อภิปรำยผลวิจัย 

1)  ผ ล ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ลั ก ษ ณ ะ ท ำ ง

ประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมกำรใช้บริกำรรถ

โดยสำรประจ ำทำงเป็นดังน้ี 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประชากรส่วน

ใหญ่เป็น เพศชาย อายุเฉลี่ย 33.4  ปี มีสถานภาพ

โสด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพ อิสระ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ย 

22,213.8 บาท ซ่ึงมีความขัดแย้งกับงานวิจัยของ 

สุรัชนี ตันเวทยำนนท์ (2558)  ที่ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1: กรณีศึกษาบริษัท 

ราชบุรีกลุ่ม 76 จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีอาชีพพนักงาน

เอกชน  

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง ในการติดต่อธุรกิจ/ท างาน 

โดยมีจ านวนการเดินทางเฉลี่ย 2.3  ครั้งต่อเดือน 

มีราคาต๋ัวเดินทางเฉลี่ย 495.9 บาท ซ้ือต๋ัวผ่าน

ช่องทางศูนย์บริการลูกค้า Call Center ของ

บริษัทนั้นๆ หากไม่เดินทางโดยรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง ผู้บริโภคจะเลือกเดินทางด้วย

เครื่องบิน มีราคาราคาต๋ัวเดินทางโดยวิธีอ่ืนเฉลี่ย  

1,251  บาท ซ่ึงมีความขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุ

รัชนี ตันเวทยำนนท์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการรถ

โดยสารปรับอากาศชั้น 1: กรณีศึกษาบริษัท 

ราชบุรีกลุ่ม 76 จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางกลับบ้าน และมี

การใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

2) ผลกำรศึกษำแบบจ ำลองอุปสงค์กำรใช้

บริกำรรถปรับอำกำศโดยสำรประจ ำทำง จำก

กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Analysis) 

พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้

บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง ใน

ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01  มีค่า

ความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.1153 หมายความว่าถ้า

รายได้เพิ่มขึ้น 1%  จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ

ต้องใช้บริการรถปรับอากาศโดยสารประจ าทาง

เพิ่มขึ้น 0.12%  แสดงว่ารถปรับอากาศโดยสาร

ประจ าทางเป็นสินค้าจ าเป็น ซ่ึงเป็นไปตามกฎ

ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ ราคาสินค้าอ่ืนมี

ความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทางในทิศทางเดียวกัน ณ 

ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 

0.0162  หมายความว่า ถ้าราคาสินค้าอ่ืนเพิ่มขึ้น 

1% จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการ

รถปรับอากาศโดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น 0.02% 

แสดงว่ารถปรับอากาศโดยสารประจ าทางเป็น

สินค้าทดแทนกัน (Substitution Goods)  แ ต่

ทดแทนกันได้น้อย ซ่ึงเป็นไปตามกฎความยืดหยุน่

ของอุปสงค์ไขว้ เช่น เครื่องบินปรับราคาต๋ัว

เดินทางเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการ

รถปรับอากาศโดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น แต่

เพิ่มขึ้นน้อย รถไฟปรับราคาต๋ัวเดินทางเพิ่มขึ้น 

จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อย และ

ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริโภคใช้รถยนต์

ส่วนตัวลดลง จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการรถ

ปรับอากาศโดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้น

น้อย  ดังนั้น รถปรับอากาศโดยสารประจ าทางไม่

ควรปรับกลยุทธ์ด้านราคาตามสินค้าอ่ืน เนื่องจาก

รถปรับอากาศโดยสารประจ าทางและสินค้าอ่ืน 

เป็นสินค้าทดแทนกัน แต่ทดแทนกันได้น้อย การ
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ปรับกลยุทธ์ทางด้านราคาของรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทางจึงมีผลกระทบน้อยมากต่อการ

เพิ่มขึ้นของอุปสงค์การใช้บริการรถปรับอากาศ

โดยสารประจ าทาง 

 ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าตัวแปรราคาต๋ัว 

ไม่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์การใช้บริการรถปรับ

อากาศโดยสารประจ าทาง ซ่ึงมีความขัดแย้งกับ

ความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional Data) ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ณ 

เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่ราคาต๋ัวเดินทางของรถ

ปรั บอากาศ โดยสารประจ าทาง ไม่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง หรือมีราคาต๋ัวเดินทางคงที่  จึงอาจ

ส่งผลให้การวิเคราะห์ผลวิจัยเกิดความคาดเคลือ่น

จากความเป็นจริงได้ 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

    6.1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

1) บริษัทแอร์อุดร จ ากัด ควรปรับปรุงด้าน

การให้บริการ โดยเฉพาะการมีอาหารว่างและ

เครื่องด่ืมแจก แต่ควรรักษามาตรฐานด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่รวดเร็ว 

2) บริษัทนครชัยแอร์ จ ากัด ควรปรับปรุง

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่รวดเร็ว แต่ควรรักษา

มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะความ

ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

3) บริษัทชาญทัวร์ จ ากัด ควรปรับปรุงด้าน

ผลติภัณฑ์ โดยเฉพาะชื่อเสียงของบริษัท แต่ควร

รักษามาตรฐานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

โดยเฉพาะความหลากหลายของช่องทางการจัด

จ าหน่ายต๋ัวโดยสาร 

4) บริษัทบุษราคัม จ ากัด ควรปรับปรุงด้าน

ช่องทางการ จัดจ าหน่าย โดยเฉพาะความ

หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย แต่ควร

รักษามาตรฐานด้านความเหมาะสมของราคาต๋ัว

เดินทางไว้ 

 

    6.2) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้ง

ต่อไป 

1) ในการศึกษาวิจัยในครั้งผู้วิจัยได้ท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่จ ากัด จึงส่งผลให้

ข้อมูลเกิดความเคลื่อนสูง เนื่องเวลามีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงในการใช้บริการ หากจะศึกษาในครั้ง

ต่อไป ควรจะเพิ่มเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า 

2)  จ านวนประชากรในการศึกษาวิจัยมี

ขนาดเล็ก ในการศึกษาครั้งต่อไปหากมีการศึกษา

รายบริษัท ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่

บริษัทให้มากขึ้น เนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างมี

จ านวนไม่มากพอจะส่งท าให้เกิดความเสี่ยงที่

ข้อมูลจะเกิดการคาดเคลื่อนได้อย่างมาก ซ่ึงการ

กระจายตัวของข้อมูลจะไม่เป็นการกระจายตัว

แบบปกติ นั่นคือข้อมูลอาจเกิดการกระจุกตัวมาก

เกินไปหรือกระจายตัวมากเกินไป 

3)   ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ต อ บ

แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เช่นมีสิ่งของให้

เป็นการตอบแทนในการเสียสละเวลาเพื่อท าแบบ

สอบ เนื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บในช่วงเวลา

ที่ผู้บริโภครอเดินทางไปยังจุดหมาย ในการตอบ

ค าถามเมื่อไม่มีสิ่งจูงใจอาจจะได้ค าตอบที่ต่างจาก

ความเป็นจริงได้ ดังนั้นหากผู้วิจัยมีสิ่งกระตุ้นใน

การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อมูลของกลุ่ม

อย่างจะแม่นย ามากขึ้น 

 



 

 

 
 

267 

7. เอกสำรอ้ำงอิง 

นราทิพย์ ชุติวงศ์. (2539). ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์

จุลภำค .  กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

นันทพร บุญสุข และจิราวัลย์ จิตรเวช. (2557) 

เ กณฑ์และส ถิติ ท ดสอบในกำร

คัดเลือกตัวแปรอิสระในตับแบบกำร

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่ใช่

ตัวแบบเต็มรูป. วารสารวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเก้าธนบุรี. 

สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ. (2553). เศรษฐศำสตร์

จุลภำค  1 .  คณะ เ ศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สุรัชนี ตันเวทยานนท์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมกำรตัดสินใจใช้บริกำรรถ

โ ด ย ส ำ ร ป รั บ อ ำ ก ำ ศ ช้ั น  1: 

กรณีศึกษำบริษัท รำชบุรีกลุ่ม 76 

จ ำกัด . บทความวิจัย. การจัดการ. 

ข อ น แ ก่ น :  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Engel, F.J., Blackwell, D.R., & Miniard, W.P. 

( 1990) .  Consumer Behavior. 

(6th ed.). Hinsdale:The Dryden 

Press. 

George W.Snedecor.  ( 1989 ) .  Statistical 

methods.  8 th edition. 

Publisher, Affiliated East- West 

Press. 

 



 

 

 
 

268 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรช ำระหนี้สินของสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรสำขำหนองบัวล ำภู  

อ ำเภอเมือง จังหวดัหนองบัวล ำภ ู

FACTORS AFFECTING DEBT SETTLEMENT OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES MEMBERS IN NONGBUALAMPHU DISTRICT,  

MUEANG DISTRICT, NONGBUALAMPHU PROVINCE. 
 

พรรณนิภำ  โภคำนิตย์1, สุจิตรำ  อุปรัตถำ2, ศักรินทร์  วังคะฮำต3 

Pannipa  Phokanit1, Sujitra Uparattha2, Sakkarin Wangkahart 3 

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

Economics   Management Science  Udon Thani Rajabhat University 

E-mail : pannipa179@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกที่เป็นหนี้สิน ปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรต าบลบ้านขาม 

และต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 215 ราย เนื่องจากมีสัดส่วนของเป็นหนี้สินใน

สหกรณ์การเกษตรที่มีปริมาณมากที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้แบบจ าลองโลจิสติค

แบบ Binary Logistic regression   

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับ

การศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรรวมต่อปี

เฉลี่ย 13,377 บาท เงินออมรวมต่อปีเฉลี่ย 4,202 บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมต่อปีเฉลี่ย 124,757 บาท 

ส่วนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรรวมต่อปีเฉลี่ย 32,517 บาท และปัจจัยที่มีผลต่อการช าระหนี้สิน ได้แก่ (1) 

ปัจจัยด้านสถานภาพทางครอบครัว (2) ปัจจัยด้านเงินออม และ(3) ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์  

 

Abstract 

 The objective of research is to study the general information of a member who is in 

debt.  Studying the factors that affect debt settlement of Agricultural Cooperative Group. 

Studying the problems and barriers relate to debt settlement of Nongbualamphu Agricultural 

Cooperative Group, Mueang District, Nongbualamphu Province.  The representative sample 

agriculturist of Ban Kham and Huana Sub-district, Mueang district about 215 person.  Due to 
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the proportion of the most indebted at Agricultural Cooperative.  The data analysis of 

Descriptive Statistics and Binary Logistic regression. 

 The results revealed that most of agriculturist is male with the average age of 50 year 

old.  They are married and got an education lower than grade 6.  Also, they are mainly a 

farmer with net income about 13,377 baht per year.  it is 4 , 202  baht per year for saving 

124,757 baht for expenses, and 32,517 for agricultural expense. The factors that impact debt 

settlement are (1) Family Status (2) Savings (3) Interest rates of cooperative.  

 

1. บทน ำ 

เกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาความ

ไม่มั่นคงทางรายได้มากที่สุด สถานการณ์ภาวะ

หนี้สินของเกษตรกรนับเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกใน

สังคมไทยเนื่องจากเกษตรกรมีการกู้ยืมเงินในอัตรา

ที่สูงกว่ารายได้ในขณะที่หนี้สินคงค้างต่อรายได้

เกษตรกรอยู่ในระดับที่สูง ต่อมาในปี 2558 ระดับ

การเพิ่มของหนี้สินชะลอตัวลง แต่การผิดนัดช าระ

หนี้ยังเพิ่มสูงขึ้น 

ในขณะเดียวกันประชาชนในจังหวัดหนองบัวล าภู 

มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในจังหวัดหนองบัวล าภู 

เพิ่มขึ้นจาก 117 ,417 บาท ในปี 2557 เป็น 

140,079 บาท ในปี 2558 ซ่ึงท าให้เห็นว่าอัตรา

การเป็นหนี้ของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล าภู

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ก ลุ่ ม ที่ มี ก า ร กู้ ยื ม เ งิ น จ า กสหกรณ์

การเกษตรที่มีปริมาณการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์

การเกษตร สาขาหนองบัวล าภูมากที่สุด 2 ต าบล

จากทั้ งหมด 15  ต าบล ใน เ ขตอ า เ ภอ เมือง

หนองบัวล าภู คือต าบลบ้านขาม และต าบลหัวนา  

ในปี 2558 เกษตรกรทั้ง 2 ต าบลนี้มีการกู้ยืมเงิน

จากสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู ทั้งสิ้น 

57 ,524 ,878  บาท ต่อปี  ยอดช า ร ะหนี้ สิน 

49,308,301 บาทต่อปี ซ่ึงในปี 2559 ปริมาณ

หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น 61,975,845 บาทต่อปี คิดเป็น 

7 . 7 8 %   ย อ ดก า ร ช า ร ะห นี้ สิ น ล ดลง เ ป็ น 

45,414,772 บาทต่อปี คิดเป็น 7.90%  ซ่ึงจะเห็น

ไ ด้ว่ าปริ ม าณการ กู้ยื ม เ งิน เพิ่ มสู งขึ้ นแต่ใน

ขณะเดียวกันอัตราการช าระหนี้กลับลดลง  

 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิ จัย

จึงต้องการทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการช าระหนี้สิน

ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู มีปัจจัยใดบ้างที่

เป็นอิทธิพลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร หรืออาจ

กล่าวได้ว่า มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ

เป็นปัจจัยที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการน ามาใช้

ในการแก้ปัญหาการช าระหนี้สินของเกษตรกรใน

ภาคชนบทได้อย่างยั่งยืน   

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมาชิกที่เปน็

หนี้สินสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวล าภู  

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สาขา

หนองบัวล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2.3 เ พื่ อศึ กษาปัญหาและ อุปสรรค

เ ก่ียวกับการช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์



 

 

 
 

270 

การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล าภู 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

3.1 ระบบสินเช่ือกำรเกษตรไทย 

   บันลือ ค ำวชิรพิทักษ์ (2538) กล่าวว่า

สินเชื่อ (Credit) คือความเชื่อถือของบุคคลฝ่าย

หนึ่งที่ยอมมอบของหรือบริการ หรือเงินจ านวน

หนึ่งให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประโยชน์ของเขา

ในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นสินเชื่อการเกษตร จึง

เป็นการกู้ยืมของเกษตรกร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

การเกษตร ได้แก่ ใช้เป็นทุนส าหรับการจัดหา

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน เครื่องมือเครื่องจักร 

และเป็นทุนใช้ในการด าเนินงาน เช่น ซ้ือเมล็ดพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาก าจัดศัตรูพืช ค่าจ้างแรงงาน 

อาหารสัตว์ และอ่ืนๆ ที่ ต้องใช้จนกว่าจะขาย

ผลผลติได้ รวมทั้งใช้เป็นทุนหรือด าเนินงานในการ

รวมกลุ่มเกษตรกรในรูปต่างๆด้วย 

การมีสินเชื่อเพื่อเกษตรกร สามารถช่วย

ให้เกษตรกรมีความหวังที่จะก้าวหน้าในอาชีพหรือ

อย่างน้อยก็ท าให้เกษตรกรสามารถที่จะประกอบ

อาชีพได้ต่อไปตามความถนัดของตน ในแง่ปัจจัย

การผลิต เกษตรกรก็จะได้ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สามารถซ้ือหาปัจจัยการผลิตที่

จ าเป็น เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้ตามต้องการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่ของตัวเกษตรกรอาจเป็น

การเพิ่มภาระมากขึ้น หากเกษตรกรใช้สินเชื่อไม่

เป็นก็อาจจะเป็นภาระซ้ าเติมฐานะให้ต่ าลงอีก 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมยำกจน 

        กนกศักดิ์ แก้วเทพ (ม.ป.ป) ให้นิยามความ

ยากจนไว้ 2 ลักษณะ คือ 

1) ความยากจนที่มีลักษณะสัมบูรณ์

(Absolute Definition) ซ่ึงวัดความยากจนจาก

รายได้และรายจ่ายเป็นส าคัญ กล่าวคือ พิจารณาดู

ว่ามีคนอยู่จ านวนเท่าใดที่มีราบได้น้อยกว่าระดับ

ค่าครองชีพที่จ าเป็นขั้นต่ าสุดที่มนุษย์จะด ารงชีวิต

อยู่ได้ ซ่ึงเรียกว่าเส้นความยากจน(Poverty line) 

ถ้ารายได้ของคนส่วนใหญ่ในประเทศมีระดับต่ า

กว่าเส้นความยากจนที่ก าหนดเอาไว้ก็แสดงว่า

ประเทศนั้นๆมีคนยากจนอยู่เป็นจ านวนมากและ

ในทางตรงกันข้าม ถ้ารายได้ของประชาชนส่วน

ใหญ่อยู่เหนือเส้นความยาก ก็หมายความว่า มีส่วน

น้อยเท่านั้นที่ยากจน 

2)  ความยากจนที่มีลักษณะสัมพัทธ์ 

(Relative Definition) ความยากจนในลักษณะนีม้ี

วิธีการวัดต่างจากวิธีแรกอตรงที่ไม่มุ่งดูว่ามีจ านวน

คนยากจนอยู่เท่าใด เพราะว่าในการก าหนดเส้น

ความยากจนว่าควรจะเป็นเท่าไรนั้น เป็นสิ่งที่ท าได้

ยาก วิธีนี้เลยมุ่งที่จะศึกษาถึงความเหลื่อมล้ าหรือ

ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้ ( Income 

Inequality) และความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มคน

ต่างๆในสังคม 5 กลุ่ม คือ กลุ่มรวย กลุ่มค่อนข้าง

รวย กลุ่มปานกลาง กลุ่มค่อนข้างจน และกลุ่มจน 

     3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหน้ีสิน 

    วเรศ อุปปำติก (2541) กล่ำวว่ำ หนี้เป็น

ข้อสัญญาผูกพันที่จะช าระสิ่งที่มีค่ากันในอนาคต 

ตามปกติจะระบุกันเป็นจ านวนเงิน ทั้งนี้เพราะเงิน

ท าหน้าที่ เป็นหน่วยวัดมูลค่า(Unit of account) 

และเป็นมาตรฐานในการช าระหนีใ้นอนาคต หนี้จะ

พิจารณาจากผู้ที่ได้รับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าจาก

ผู้อ่ืนมาใช้ประโยชน์และมีค ามั่นสัญญาว่าจะช าระ

คืนในอนาคต 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเกิดหน้ีสิน 

       นิ ภ ำ  เ ซ็ ม มี  ( 2546 อ้ ำ ง ถึ ง ใ น

คณะกรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์, 2533) เหน็

ว่า โดยปกติแล้วเกษตรกรไทยต้องเสี่ยงในการ
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ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ไม่ว่าจะท าการเกษตรโดย

เลือกตัดสินใจด้วยตนเองหรือด าเนินการตาม

โครงการส่งเสริมของรัฐบาล ซ่ึงปัจจัยต่างๆ ที่ท า

ให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในเรื่อง

ของรายได้ ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ ที่ดินท ากิน 

แหล่งน้ า พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย เครื่องจักร ฯลฯ 

2) ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ พ่อค้าคน

กลาง ข่าวสารการตลาด กลไกของรัฐ เงินทุน ฯลฯ 

3) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา การ

สาธารณสุข 

4)  ปัจจัย ด้านการเมือง ได้แ ก่ ความ

ต่อเนื่องในด้านนโยบาย  

5) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ตัวเกษตรกรเอง 

      3.5 ทฤษฎีกำรจัดกำรด้ำนหน้ีสิน 

      วเรศ อุปปำติก (2544) กล่ำวว่ำ ทฤษฎี

ด้านหนี้สินมักจะถือว่าเป็นส่วนเฉื่อย (passive) 

เช่นเงินฝากนั้นต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ

ลูกค้าว่าจะฝากเป็นประเภทใด จะเป็นเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวันที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

หรือเงินฝากประจ า เป็นต้น ในราว พ.ศ.2403 ได้มี

การหันมาสนใจแนวคิดแนวใหม่ กล่าวคือการ

จัดการด้านหนี้สินของธนาคาร ซ่ึงหมายความว่า

ธนาคารสามารถใฝ่หาสภาพคล่องได้ด้วยการ

จัดการหนี้สิน ธนาคารต้องการสภาพคล่องอัน

เนื่องจากสาเหตุสองประการ กล่าวคืออาจจะเกิด

จากลูกค้าถอนเงินฝากออกไปมากกว่าที่คาดหมาย

ไว้ของธนาคาร หรืออาจจะเกิดจากลูกค้ารายใหม่

ต้องการเงินกู้ ผู้บริหารธนาคารก็สามารถหาทุน

โดยการ กู้จากตลาดเงิน เช่น  กู้ยืม  “Federal 

Fund” หรือหาทุนจาก “negotiable certificates 

of deposits NCD” หรืออาจกล่าวสั้นๆ ได้ว่ า

ธนาคารสามารถแสวงหาสภาพคล่องด้วยการก่อ

หนี้ขึ้นนั่นเอง 

      3.6 สหกรณ์กำรเกษตร 

         สหกรณ์การเกษตร คือ องค์การที่ประกอบ

อาชีพทางการเกษตรรวมตัวจัดต้ังขึ้น และจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนใน

การประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะ

ความเป็นอยู่ของสมาชิก ให้ ดีขึ้น  (สหกรณ์

กำรเกษตร, 2560) 

      3.7 กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติค

ประเภท Binary Logistic Regression 

          กัลยำ วำนิชย์บัญชำ (2546) ได้กล่าวถึง

การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบ 2 กลุ่ม 

( Binary Logistic Regression Analysis)  เ ป็ น

เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยแบบหนึ่งที่ตัว

แปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีค่าได้เพียง 2 

ค่ า  (dichotomy or binary variable)  ส่ วน ตัว

แปรอิสระอาจจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัว

แปรเชิงคุณภาพ หรืออาจจะมีทั้ ง ตัวแปรเชิง

ปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพก็ได้ ซ่ึงจะพบว่า 

ลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามข้างต้น

เหมือนกับของเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกประเภท

กรณีที่ ตั ว แปรตามมี เ พี ย ง  2  กลุ่ ม  ( Binary 

Discriminant Analysis) ทั้ง 2 เทคนิคต่างกันตรง

ที่ว่า การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค ไม่มี

เง่ือนไขเก่ียวกับการแจกแจงของตัวแปรอิสระ และ

เ ง่ือนไขเ ก่ียวกับเมทริกซ์ค่าแปรปรวนและ

แปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่ม ในขณะที่เทคนิคการ

วิเคราะห์จ าแนกประเภทมีเง่ือนไขทั้ง 2 เง่ือนไข

และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคเป็นการ
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พยากรณ์โอกาสที่แต่ละหน่วยจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง ในขณะที่การวิเคราะห์จ าแนกประเภทเป็น

การพยากรณ์กลุ่มให้แต่ละหน่วย 

เง่ือนไขของกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติค 

       ได้วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค จะมีเง่ือนไข

น้อยกว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ แต่

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคก็

ยังมีเง่ือนไขหลายข้อดังนี้ 

 (1) ตัวแปรอิสระ (X) จะเป็นข้อมูลในระดับ

การวัดแบบกลุ่ม (Nominal Scale) ท่ีเป็นตัวแปร

แบบทวีมี 2 ค่า (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือ

เป็นตัวแปรที่อยู่ในสเกลแบบช่วง (Interval Scale) 

หรืออยู่ในสเกลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) ก็

สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 

 ( 2 )  ตั วแปร อิ สร ะแ ต่ละ ตัว ต้อง ไ ม่ มี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ห รื อ ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ ห า 

(Multicollinearity) 

 (3) ตัวแปรจะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มอย่างนอ้ย 

2 กลุ่ม 

 4) ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง n มากกว่าหรือ

เท่ากับ 30p คือตัวแปรอิสระ 

 

4. วิธีวิจัย 

      ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)   ไ ด้แก่ 

ข้อมูลเ ก่ียวกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร การ

ประกอบกิจกรรม สภาพหนี้สินสาเหตุที่ท าให้เกิด

หนี้สิน การช าระหนี้สิน และวัตถุประสงค์ของการ

กู้ยืมเงินของเกษตรกรซ่ึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้จากการ

ใช้แบบสัมภาษณ์และท าแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างประชากรจ านวน 215 

คน    

ตัวแปรตำม คือ รูปแบบการช าระหนี้สินของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ช าระตรง

ตามเวลาที่ก าหนด และช าระไม่ตรงตามเวลาที่

ก าหนด ในระยะเวลาที่ผู้ให้กู้ได้ก าหนดไว้ในสัญญา

ของเกษตรกรแต่ละราย ภายในปี พ.ศ. 2559 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ

หนี้สินได้แก่  

1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพเกษตรกร                           

     2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เงินออม ค่าใช้จ่ายในภาค

การเกษตร ดอกเบี้ยเงินกู้ 

4. 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ปขอ งสมำ ชิกสหกร ณ์

กำรเกษตร 

พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.80) เป็นเพศ

หญิง 95 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.20) เมื่อพิจารณา

เป็นช่วงอายุของเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

42 – 49 ปี จ านวน 69 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.10) 

รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 50 – 57 ปี จ านวน 53 

คน  (คิดเป็นร้อยละ 24.70) ช่วงอายุระหว่าง 35 - 

41 ปี จ านวน 43 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) ช่วง

อายุระหว่าง 58 – 65 ปี จ านวน 43 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 20.00) และช่วงอายุที่น้อยที่สุดระหว่าง 

66 – 72 ปี จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.30)  

ด้านสถานภาพทางครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส จ านวน 169 คน (คิดเป็นร้อยละ 

78.60) รองลงมามีสถานภาพอย่าร้าง/หม้ าย 

จ านวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.10) มีสถานภาพ

แยกกันอยู่ จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.90) 

และน้อยที่สุดคือสถานภาพโสด จ านวน 3 คน (คิด

เป็นร้อยละ 1.40)  
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ด้านระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาที่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 

76 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.30) รองลงมาระดับ

การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 68 คน (คิด

เป็นร้อยละ 31.60) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนต้น จ านวน 48 คน (คิดป็นร้อยละ 22.30) 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

จ านวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.00)  ระดับ

การศึกษาไม่เคยเรียน จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 1.90) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 3 

คน (คิดเป็นร้อยละ 1.40) และน้อยที่สุดในระดับ

การศึกษา ปวส./อนุปริญญา จ านวน 1 คน (คิด

เป็นร้อยละ 0.50) 

ด้านอาชีพเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรเกษตรกรเป็นหลัก จ านวน 207 คน (คิด

เป็นร้อยละ 96.30) และมีอาชีพเกษตรกรเป็น

อาชีพเสริมจ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.70) 

ด้านรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรรวมต่อปีเมื่อ

พิจารณาเป็นช่วง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้

ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 80,000 – 120,000 บาท 

จ านวน 83 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.60) รองลงมา

รายได้ครัวเรือนระหว่าง 120,001 – 160,000 

บาท จ านวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.50) 

รายได้ครัวเรือนระหว่าง 200,001 บาทขึ้นไป

จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.70) รายได้

ครัว เรือนระหว่าง 160,001 – 200,000 บาท 

จ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ15.30) และรายได้

ครัวเรือนที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่างรายได้ที่ ต่ ากว่า 

80,000 บาท จ านวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.80) 

ด้านเ งินออมของเกษตรกรรวมต่อปี เมื่ อ

พิจารณาเป็นช่วง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงิน

ออมที่ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 87 คน (คิด

เป็นร้อยละ 40.50) รองลงมามีเงินออมระหว่าง 

45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 75 คน (คิดเป็นร้อยละ 

34.90) เงินออมระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท 

จ านวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.80) เ งินออม

ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 18 คน 

(คิดเป็นร้อยละ8.40) และเกษตรกรมีเงินออมน้อย

ที่สุดอยู่ระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 

16 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.40) 

ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรรวมต่อ

ปีเมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี

ค่ า ใช้ จ่ ายในครัว เรือนอยู่ ระหว่า ง  50,000 - 

100,000 บาท จ านวน 61 คน  (คิดเป็นร้อยละ 

28.40)  รองลงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่าง 

100,001 – 150,000 บาท จ านวน 55 คน (คิด

เป็นร้อยละ 25.60) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่าง 

150,001 – 200,000 บาท จ านวน 42 คน (คิด

เป็นร้อยละ 19.50) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่าง

ต่ ากว่า 50,000 บาท จ านวน 34 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 15.80) และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้อยที่สุด

อยู่ระหว่าง 200,001 บาทขึ้นไป จ านวน 23 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 10.70)  

ด้านค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกร

รวมต่อปีเมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่าเกษตรกรส่วน

ใหญ่มีค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรอยู่ระหว่างต่ า

กว่า 15,000 บาท จ านวน 77 คน (คิดเป็นร้อยละ 

35.80) รองลงมาค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรอยู่

ระหว่าง 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 62 คน (คิด

เป็นร้อยละ 28.80) ค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรอยู่

ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 40 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 18.60) ค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร

อยู่ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 19 

คน (คิดเป็นร้อยละ 8.80) และค่าใช้จ่ายในภาค

การ เกษตรที่น้อยที่สุดอยู่ ระหว่า ง 25,001 - 

35,000 บาท จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.90) 
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4.2 กำรช ำระหน้ีสินของสมำชิกสหกรณ์

กำรเกษตร 

พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีหนี้สิน 

จ านวน 215 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  

ด้านหนี้สินในครัวเรือนของเกษตรกรรวมต่อปี

เมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี

หนี้สินในครัวเรอืนอยู่ระหว่าง 68,001 - 126,000 

บาท จ านวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.3) 

รองลงมามีหนี้สินในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 10,000 

– 68,000 บาท จ านวน  62 คน (คิดเป็นร้อยละ

28.8) หนี้สินในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 126,001 – 

184,000 บาท จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 

12.6) มีหนี้สินในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 242,0001 

บาทขึ้นไป จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ12.1) 

และหนี้สินในครัวเรือนที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 

184,001 - 242,000 บาท จ านวน 24 คน (คิดเปน็

ร้อยละ 11.2)  

ด้ านจ าน วนหนี้ สิ น ของสมาชิ กสหกร ณ์

การเกษตรรวมต่อปีเมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินอยู่ระหว่าง 

50,000 – 150,000 บาท จ านวน 109 คน (คิด

เป็นร้อยละ 50.7) รองลงมาจ านวนหนี้สินของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรระหว่าง ต่ ากว่า 50,000 

บาท จ านวน 56คน (คิดเป็นร้อยละ 26.0) จ านวน

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรระหว่าง 

150,001 – 250,000 บาท จ านวน 36 คน (คิด

เป็นร้อยละ 16.7)  จ านวนหนี้สินของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรระหว่าง 250,001 - 350,000 

บาท จ านวน 11 คน และจ านวนหนี้สินของสมาชกิ

สหกรณ์การเกษตรที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 350,001 

บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.4.) 

ด้านจ านวนหนี้สินจากแหล่งสถาบันการเงินอ่ืน

ของเกษตรกรรวมต่อปีเมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินจากแหล่ง

สถาบันการเงินอ่ืนอยู่ระหว่าง 40,000 - 55,000 

บาท จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.90) 

รองลงมาเกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจากแหล่ง

สถาบันการเงินอ่ืนอยู่ระหว่าง 25,001 - 40,000 

บาท จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.07) 

เกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจากแหล่งสถาบันการเงิน

อ่ืนอยู่ระหว่าง 55,001 บาท จ านวน 7 คน (คิด

เป็นร้อยละ 17.07) เกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจาก

แหล่งสถาบันการเงินอ่ืนอยู่ระหว่าง 25,001 – 

40,000 บาท จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.63) 

และเกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจากแหล่งสถาบัน

การเงินอ่ืนที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 

บาท จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.32) 

ด้านจ านวนหนี้สินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ

ของเกษตรกรรวมต่อปีเมื่อพิจารณาเป็นช่วง พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินจากแหล่งเงินกู้

นอกระบบ อยู่ระหว่าง 12,001 บาทขึ้นไป จ านวน 

15 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.71) รองลงมาเกษตรกร

มีจ านวนหนี้สินจากแหล่งเ งินกู้นอกระบบ อยู่

ระหว่าง ต่ ากว่า 3,000 บาท จ านวน 13 คน (คิด

เป็นร้อยละ 30.95) เกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจาก

แหล่งเงินกู้นอกระบบอยู่ระหว่าง 6,001 - 9,000 

บาท จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67) 

เกษตรกรมีจ านวนหนี้สินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ

อยู่ระหว่าง 3,000 - 6,000 บาท จ านวน 4 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 30.95) และเกษตรกรมีจ านวน

หนี้สินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบที่น้อยที่สุดอยู่

ระหว่าง 9,001 - 12,000 บาท จ านวน 3 คน (คิด

เป็นร้อยละ 7.14) 
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ด้านรูปแบบการช าระหนี้พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ช าระหนี้ตรงตามเวลาที่ก าหนด จ านวน 115 

คน (คิดเป็นร้อยละ 53.5) และช าระหนี้ไม่ตรงตาม

เวลาที่ก าหนด จ านวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 

46.5) 

 ด้านการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินพบวา่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เพียงพอกับความต้องการ

จ านวน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.1) และไม่

เพียงพอกับความต้องการจ านวน 75 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 34.9) 

4.3 ปัญหำ ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรช ำระหน้ีสินของสมำชิก

สหกรณ์กำรเกษตร 

พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาส าคัญใน

การช าระหนี้สิน ในด้านขาดทุนจากการขาย

ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรมีปัญหา

ขาดทุนจากการขายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 

128 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.50) และไม่มีปัญหา

ขาดทุนจากการขายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 

87 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.50) 

ปัญหาด้านขาดเงินทุนท าการผลิตในฤดูการ

ถัดไป ส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรมีปัญหาขาดเงินทนุ

ท าการผลิตในฤดูการถัดไป จ านวน 118 คน (คิด

เป็นร้อยละ 54.90) และไม่มีปัญหาขาดเงินทุนท า

การผลิตในฤดูการถัดไป จ านวน 97 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 45.10) 

ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน ส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 

146 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.90) และมีปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 

69 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.10) 

ปัญหาด้านต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้สินเก่าต่อๆ 

กันไปไม่จบ ส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหา

ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้สินเก่าต่อๆกันไปไม่จบสิน้ 

จ านวน 149 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.30) และมี

ปัญหาต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้สินเก่าต่อๆ กันไป

ไม่จบสิ้น จ านวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.70) 

พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาสิ่งที่

ต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ในด้าน

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ พบว่าเกษตรกรส่วน

ใหญ่ไม่เลือกมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จ านวน 

113 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.60)  และเลือก

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ จ านวน 112 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 47.40) 

ปัญหาด้านการเพิ่มสวัสดิการทางสังคมให้แก่

เกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกการ

เพิ่มสวัสดิการทางสังคมให้แก่เกษตรกร จ านวน 

134 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.30) และเลือกการเพิม่

สวัสดิการทางสังคมให้แก่เกษตรกร จ านวน 81 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 37.70) 

ปัญหาด้านจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลของทุก

กลุ่มให้เท่าเทียมกัน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่

เลือกจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลของทุกกลุ่มให้

เท่า จ านวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.80) และ

เลือกจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลของทุกกลุ่มให้

เท่าเทียมกัน (คิดเป็นร้อยละ 30.20) 

ปัญหาด้านการปรับค่าแรงขั้นต่ ากัน พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า 

จ านวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.30) และเลือก

ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า จ านวน 38 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 17.70) 

ปญัหาด้านประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกประกันราคาผลผลิต
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ทางการเกษตร จ านวน 125 คน (คิดเป็นร้อยละ 

58.10) และไม่เลือกประกันราคาผลผลิ ตทาง

การเกษตร จ านวน 90 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.10) 

 ปัญหาด้านจัดต้ังกองทุนดอกเบี้ยต่ าให้ผู้

ขาดแคลนเงินทุน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลอืก

จัดต้ังกองทุนดอกเบี้ยต่ าให้ผู้ขาดแคลนเงินทุน 

จ านวน 169 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.60) และเลือก

จัดต้ังกองทุนดอกเบี้ยต่ าให้ผู้ขาดแคลนเงินทุน 

จ านวน 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.40) 

 ปัญหาด้านสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกสร้างอาชีพเสริม

ให้แก่เกษตรกร จ านวน 141 คน (คิดเป็นร้อยละ 

65.50) และเลือกสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร 

จ านวน 74 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.40) 

 ปัญหาด้านลดปัญหาอาชญากรในชุมชน 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกลดปัญหาอาชญา

กรในชุมชน จ านวน 210 คน (คิดเป็นร้อยละ 

97.70) และเลือกลดปัญหาอาชญากรในชุมชน 

จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.30) 

ปัญหาด้านลดปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกลดปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน จ านวน 213 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.10) 

และเลือกลดปัญหายาเสพติดในชุมชน จ านวน 2 

คน (คิดเป็นร้อยละ 0.90) 

ปัญหาด้านบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง จ านวน 211 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.10) 

และไม่เลือกบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จ านวน 

4 คน (คิดเป็นร้อยละ1.90) 

ปัญหาด้านปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกด้านปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม จ านวน 213 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.10) 

และไม่เลือกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 

คน (คิดเป็นร้อยละ 0.90) 

     4.4 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรช ำระ

หน้ีสินของสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สาขา

หนองบัวล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

คัดเลือกตัวอย่างในการวิเคราะห์ 215 ตัวอย่าง 

แบ่งเป็น เกษตรกรที่ช าระหนี้สินตรงตามเวลาที่

ก าหนด 115  ตัวอย่าง และเกษตรกรที่ช าระหนีส้นิ

ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 100 ตัวอย่าง มาท าการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัว

แปรตาม ใน เ ชิ ง  Binary Logistic Model ซ่ึ ง

สามารถเขียนรูปสมการถดถอยเชิงโลจิสติค ได้ดังนี้ 

Pr (∝ = 1) =  1
1+ ∝−∝∝

   

HEEEEEEEEEEE ����������� 10109988776655443322110 xxxxxxxxxxY        

 

     ทั้งนี้ ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัว

แปรอิสระ (ß) จะจัดในรูปของ odd ratio เพื่อให้

มีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงเส้น และใช้พยากรณ์

โอกาสในการช าระหนี้สินของเกษตรกร ดังสมการ

ต่อไปนี้ 

In (Odd Ratio) 
 

HEEEEEEEEEEE ����������� 10109988776655443322110 xxxxxxxxxx  

 

        โดยในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค

จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงผลการวิเคราะห์

เป็นดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงการทดสอบสถิติ Chi-square 

ด้วยวิธี omnibus tests 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
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 Chi - square df Sig. 

Step 93.788 8 0.000 

Step 1   Biock 93.788 8 0.000 

Model 93.788 8 0.000 

  

      จากตารางที่ 4.1  แสดงค่าสถิติทดสอบ Chi- 

Square ของแบบจ าลอง (Model) ซ่ึงมีสมมติฐาน

ในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 :  การ ช า ร ะหนี้ สิ น ของสมาชิ กสหกรณ์

การเกษตร      ไม่ขึ้นกับตัวแปรอิสระใดๆ 

H1 :  การ ช า ร ะหนี้ สิ น ของสมาชิ กสหกรณ์

การเกษตร ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 

1 ตัว 

       เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบของแบบจ าลอง 

(Model)  พบว่าค่า Chi-square เท่ากับ 93.788 

และค่า Sig. เท่ากับ .000 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าการ

ช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรขึ้นอยู่

กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 

 

ตำรำงที่ 4 .2 แสดงผลการทดสอบสถิ ติ Chi-

square ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow 
 

Hosmer and Lemeshow Test 
 

Step Chi-square df  Sig. 

1 10.408 8 0.238 
        

        จากตารางที่  4.2 ค่าสถิ ติทดสอบ Chi-

square ในการทดสอบความเหมาะสมของสมการ

ถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression) ซ่ึงมี

สมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 :  สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความ  

เหมาะสม 

H1 : สมการโลจิสติคของแบบจ าลองไม่มีความ   

เหมาะสม 

       เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบ พบว่ามีค่า Chi-

square เท่ากับ 10.408 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 

0.238 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ณ ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่า 

สมการถดถอยเชิงโลจิสติคของแบบจ าลองนี้มี

ความเหมาะสม 

 

ตำรำงที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าใน

การพยากรณ์ของแบบจ าลอง 
 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

รูปแบบกำรช ำระหน้ี 

Percentage 

Correct 

ช ำระตรง

ตำมเวลำท่ี

ก ำหนด 

ช ำระไม่

ตรงตำม

เวลำท่ี

ก ำหนด 

Step 1 รูปแบบการ

ช าระหนี้ 

ช า ร ะต ร งต า ม

เวลาที่ก าหนด 

94 21 81.70 

  ช าระไ ม่ตรงตาม

เวลาที่ก าหนด 

29 71 71.00 

 Overall Percentage   76.70 

a. The cut value is .500 

        จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการตรวจสอบ

ความเชื่อถือได้ของสมการถดถอยโลจิสติคของ

แบบจ าลอง  โดย เ ปรียบ เทียบค่าพยากรณ์  

(Predicted)  กับข้อมูลจริ ง   (Observed)  ซ่ึง

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

        จากข้อมูลจริง (Observed) มีกลุ่มตัวอย่าง

ที่ช าระหนี้สินตรงตามเวลาที่ก าหนด (Y = 1) 

จ านวน 115 ตัวอย่าง แต่สมการถดถอยเชิงโลจิ

สติคสามารถพยากรณ์ (Predicted) ได้เท่ากับ 94 

ตัวอย่าง นั่นคือ พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 81.70 

        จากข้อมูลจริง (Observed) มีกลุ่มตัวอย่าง

ที่ช าระหนี้สินไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด (Y = 0) 

จ านวน 100 ตัวอย่าง แต่สมการถดถอยเชิงโลจิ

สติคสามารถพยากรณ์ (Predicted) ได้เท่ากับ 71 

ตัวอย่าง นั่นคือ พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 71.00 
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         จากข้อมูลจริง (Observed) ท้ังหมด 215 

ตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถ

พยากรณ์ (Predicted)  ได้ถูกต้อง 165 ตัวอย่าง 

นั่นคือ พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 76.70 

ตำรำงที่ 4.4 แสดงสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ  

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
 

ล ำดับ ตัวแปร

อิสระ 

สัญลักษณ์ ควำมหมำยของ

ตัวแปร 

ทิศทำง* 

1 สถานภาพ

ทาง

ครอบครัว 

X3 สถานภาพทาง

ครอบครัว 

- 

2 เงินออม X7 เงินออมรวมต่อปี + 

3 อัตรา

ดอกเบ้ีย

เงินกู้

สหกรณ์

การเกษตร 

 

X10 

อัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้สหกรณ์

การเกษตร 

 

+ 

 

หมำยเหตุ : * ทิศทางของโอกาสในการตัดสินใจช าระ

หน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

      + หมายถึง มีผลต่อการช าระหน้ีสินตรง

ตามเวลาที่ก าหนด 

     -  หมายถึง มีผลต่อการช าระหน้ีสินไม่ตรง

ตามเวลาที่ก าหนด 

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านบุคคล 

(1) สถานภาพทางครอบครัว 

    ปัจจัยด้านสถานภาพทางครอบครัว

ของกลุ่มตัวอย่างมีผลท าให้โอกาสที่กลุ่มตัวอย่าง

จะช าระหนี้สินไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดมีมากกว่า

โอกาสที่จะช าระหนี้สินได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด

อยู่ที่ 0.411 เท่า 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

   (2) เงินออม 

      ปัจจัยด้านเงินออมของกลุ่มตัวอย่างมี

ผลท าให้โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะช าระหนี้สินได้ตรง

ตามเวลาที่ก าหนดเท่ากับโอกาสที่ตัวอย่างจะช าระ

หนี้สินได้ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดอยู่ที่ 1.000 เท่า 

( 3 )  อั ต ร า ดอ ก เ บี้ ย เ งิ น กู้ ส ห ก รณ์

การเกษตร 

                ปั จ จัย ด้าน อัตร าดอก เบี้ ย เ งิน กู้

สหกรณ์การเกษตรของกลุ่มตัวอย่างมีผลท าให้

โอกาสที่ตัวอย่างจะช าระหนี้สินได้ตรงตามเวลาที่

ก าหนดมีมากกว่าโอกาสที่จะช าระหนี้สินไม่ตรง

ตามเวลาที่ก าหนดอยู่ที่ 2.342 เท่า 

 

5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

42 – 49 ปี สถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนมาก

อยู่ที่ระดับต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาชีพ

เกษตรกรเป็นหลัก รายได้ครัวเรือนของเกษตรกร

รวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 80,000 – 120,000 

บาท เงินออมของเกษตรกรรวมต่อปีส่วนใหญ่มีเงิน

ออมที่ต่ ากว่า 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ของเกษตรกรรวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง 

50,000 -  100,000 บ า ท  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ภาค

การเกษตรของเกษตรกรรวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่

ระหว่างที่ต่ ากว่า 15,000 บาท 

2) การช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตร 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่ ม ตั วอย่า ง  ผู้ ตอบ
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แบบสอบถามทั้งหมดมีหนี้สิน จ านวน 215 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 100) ตามล าดับ มีจ าหนวนหนี้สิน

ในครัวเรือนรวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 68,001 

- 126,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 35.3) ตามล าดับ 

จ านวนหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรวม

ต่อปีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50,000 - 150,000 บาท 

(คิดเป็นร้อยละ 50.7) ตามล าดับ จ านวนหนี้สิน

จากแหล่งสถาบันการเงินอ่ืนรวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 40,000 - 55,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 

43.90) ตามล าดับ จ านวนหนี้สินจากแหล่งเงินกู้

นอกระบบรวมต่อปีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง   12,001 

บาทขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 35.71) ตามล าดับ 

รูปแบบการช าระหนี้สินพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่

ช าระหนี้ตรงตามเวลาที่ก าหนด จ านวน 215 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 53.5) ตามล าดับ และการให้

สินเชื่อของสถาบันการเงินพบว่าส่วนใหญ่เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชนจ านวน 140 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 65.1) ตามล าดับ 

3) ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เพิ่ม เติมเ ก่ียวกับการช าระหนี้สินของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตร 

       จากการศึกษาพบว่าพบปัญหาส าคัญใน

การช าระหนี้สิน ในด้านขาดทุนจากการขายผลผลิต

ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรมีปัญหาขาดทุน

จากการขายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 128 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 59.5) ตามล าดับ ปัญหาด้านขาด

เงินทุนท าการผลิตในฤดูการถัดไป ส่วนใหญ่พบว่า

เกษตรกรมีปัญหาขาดเงินทุนท าการผลิตในฤดูการ

ถัดไป จ านวน 118 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.9) 

ตามล าดับ ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือน ส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 

146 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.9) ตามล าดับ ปัญหา

ด้านต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้สินเก่าต่อๆ กันไปไม่

จบ ส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหาต้องกู้หนี้

ใหม่มาช าระหนี้สินเก่าต่อๆกันไปไม่จบสิ้น จ านวน 

149 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.3) ตามล าดับ ปัญหาสิ่ง

ที่ ต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ในด้าน

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ พบว่าเกษตรกรส่วน

ใหญ่ไม่เลือกมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จ านวน 

113 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.6) ตามล าดับ ปัญหา

ด้านการเพิ่มสวัสดิการทางสังคมให้แก่เกษตรกร 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกการเพิ่มสวัสดิการ

ทางสังคมให้แก่เกษตรกร จ านวน 134 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 62.3) ตามล าดับ ปัญหาด้านจัดสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของทุกกลุ่มให้เท่าเทียมกัน พบว่า

เ กษตรกรส่ วน ใหญ่ ไม่ เ ลื อก จั ดสวั ส ดิ ก า ร

รักษาพยาบาลของทุกกลุ่มให้เท่า จ านวน 150 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 69.8) ตามล าดับ ปัญหาด้านการ

ปรับค่าแรงขั้นต่ ากัน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่

เลือกปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า จ านวน 117 คน (คิด

เป็นร้อยละ 82.3) ตามล าดับ ปัญหาด้านประกัน

ราคาผลผลิตทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรส่วน

ใหญ่เลือกประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 

จ านวน 125 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.1) ตามล าดับ 

ปัญหาด้านจัดต้ังกองทุนดอกเบี้ยต่ าให้ผู้ขาดแคลน

เงินทุน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกจัดต้ัง

กองทุนดอกเบี้ยต่ าให้ผู้ขาดแคลนเงินทุน จ านวน 

169 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.6) ตามล าดับ ปัญหา

ด้านสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร พบว่าเกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่เลือกสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร 

จ านวน 141 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.5) ตามล าดับ 

ปัญหาด้านลดปัญหาอาชญากรในชุมชน พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกลดปัญหาอาชญากรใน

ชุมชน จ านวน 210 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.7) 

ตามล าดับ ปัญหาด้านลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 



 

 

 
 

280 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เลือกลดปัญหายาเสพติด

ในชุมชน จ านวน 213 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.1) 

ตามล าดับ ปัญหาด้านบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกบังคับใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง จ านวน 211 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.1) 

ตามล าดับ ปัญหาด้านปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกด้านปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม จ านวน 213 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.1) 

ตามล าดับ 

   4) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

      จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ด้ วย วิ ธี ข อง เ พี ย ร์ สั น  ( Pearson Correlation 

Coefficients)  ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  พ บ ว่ า ค่ า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีมีค่าสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง 

คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอาชีพ

เกษตรกร (X5) และรายได้ครัวเรือน (X6) ซ่ึงมีค่า

เท่ากับ 0.346 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์

กัน 

 ในการวิ เคราะห์ คัดเลือกตัวอย่าง 215 

ตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว

แปรอิสระ และตัวแปรตามในเชิง Binary Logistic 

Model ทั้งนี้ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัว

แปรอิสระ (β) จะจัดในรูปของ Odd ratio เพื่อให้มี

ลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงเส้น 

 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบของแบบจ าลอง 

(Model Summary) พบว่าแสดงผลทดสอบความ

เหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit)  โดย

ค่า Naqelkerke R Square จะเป็นค่าที่บอกสัดส่วน

ที่สามารถอธิบายความผันแปรของแบบจ าลองนี้ ซ่ึง

มีค่ าเท่ากับ .472 แสดงว่า ร้อยละ 47.2 เมื่ อ

พิจารณาสถิติทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก 

แสดงว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของแบบจ าลองนี้

มีความเหมาะสม 

 จากข้อมูลจริง (Observed) ทั้งหมด 215 

ตัวอย่าง สมการถดถอยเชิ งโลจิสติคสามารถ

พยากรณ์ (Predicted) ได้ถูกต้อง 165 ตัวอย่าง นั่น

คือ พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 76.7 กลุ่มตัวอย่างที่

ช าระหนี้สินตรงตามเวลาที่ก าหนด (Y = 1) สามารถ

พยากรณ์ (Predicted) ได้เท่ากับ 94 ตัวอย่าง นั่น

คือพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 81.7 กลุ่มตัวอย่างที่

ช าระหนี้สินไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด (Y = 0) 

สามารถพยากรณ์  (Predicted) ได้เท่ากับ 71 

ตัวอย่าง นั่นคือพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 71.0 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค พบว่า

ตัวแปรที่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีตัวแปร 3 ตัวแปร

ได้แก่ สถานภาพทางครอบครัว (X3)  เงินออม (X7)  

และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (X10) มีค่า Sig. เท่ากับ 

.033, .007, และ .000 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 

0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

 เมื่ อพิจารณาค่า Exp(B) พบว่าตัวแปร

สถานภาพทางครอบครัว(X3) มีโอกาสที่ตัวอย่างจะ

ช าระหนี้สินไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดมีมากกว่า

โอกาสที่จะช าระหนี้สินได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ในขณะที่เงินออม(X7) และอัตราดอกเบี้ยเ งินกู้

สหกรณ์การเกษตร(X10) มีโอกาสที่ตัวอย่างจะช าระ

หนี้สินได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดมีมากกว่าโอกาสที่

จะช าระหนี้สินตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 เมื่อน าปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับรูปแบบการ

ช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ด้วย

แบบจ าลองโลจิค (Logit Model) ในรูปแบบ Binary 

Logistic โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS พบว่า ณ 

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อการช าระ
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หนี้สินในเชิงลบได้แก่ สถานภาพทางครอบครัว 

ในขณะที่ปัจจัยมีผลต่อการช าระหนี้สินในเชิงบวก

ได้แก่ 1) เงินออม 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

การเกษตร 

5.2 อภิปรำยผลวิจัย  

     ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

การช าระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

สาขาหนองบั วล าภู  อ า เ ภอ เ มื อ ง  จั งหวั ด

หนองบัวล าภู มีผลดังนี้ 

 ปัจจัยด้ำนบุคคล  

(1)  ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านบุคคล พบว่า

สถานภาพทางครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ

ช าระหนี้สินสหกรณ์การเกษตร โดยรูปแบบการ

ช าระหนี้สินไม่ตรงตรงตามเวลาที่ก าหนด โดยส่วน

ใหญ่มีสถานภาพการสมรสและน้อยที่สุดเป็น

สถานภาพโสด ซ่ึงขัดแย้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

แต่ผลการศึกษาครั้งนี้เหมือนกับผลงานวิจัยของ 

(ก นิษฐำ จอมวิญญำณณ์ , 2546)  ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการช าระหนี้คืนเงินกู้ในโครงการ

ธนาคารของประชาชนของ ธนาคารออมสิน สาขา

ล าปาง นอกจากนั้นยังพบปัจจัย ด้านบุคคลที่

แตกต่างกัน คือสถานภาพการสมรสและสถานภาพ

อย่าร้าง/หม้าย ที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 20 

คนขึ้นไป มีแนวโน้มการเกิดหนี้ค้างช าระสูงกว่า

สถานภาพแยกกันอยู่ ซ่ึงสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะ

เกิดจากการที่จ านวนสมาชิกหารายได้ในครอบครัว

ลดลง ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจึงไปไปสู่การ

กู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (เกรียงไกร จิรกุลพรชัย, 2522) ที่ได้

ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ค้างช าระสินเชื่อที่ยู่

อาศัยในแต่ละระดับ กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง 

 

ปจัจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

(2) ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

พบว่าการไม่มีเงินออม  ไม่เคยวิเคราะห์งบการเงิน 

อีกทั้งกิจการขาดเงินหมุนเวียนและเงินใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวัน ท าให้ไม่สามารถระดมทุนได้ตาม

แผนที่วางไว้และไม่สามารถช าระหนี้สินได้ไม่ตรง

ตรงตามเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับ (De Lucia 

and Peters, 1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C (5 

C’s Policy) ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์

ความสามารถในการช าระหนี้ ซ่ึงสาเหตุของหนี้

ค้ างช าระประการหนึ่งคือทุน (Capital)  เป็น

ลักษณะที่เก่ียวข้องกับเงินโดยเฉพาะทรัพย์สินของ

กิจการหรือส่วนของเจ้าของทุนที่จะต้องจัดให้มี

เงินทุนอย่างเพียงพอเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ 

เพราะไม่มีทุนเพียงพอก็ต้องกู้เงินเพียงด้านเดียว 

จะท าให้มีค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูง และมี

รายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสีย

ไป นอกจากนี้การมีทุนยังช่วยให้เจ้าของน าไป

ลงทุนในการซ้ือสินค้า ทรัพย์สินต่างที่ก่อให้เ กิด

รายได้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ

ที่ต้องการลงทุนระยะเวลานาน 

(3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์การเกษตร 

พบว่าปริมาณอัตราดอกเบี้ ยเ งินกู้มีผลท าให้

ปริมาณการช าระหนี้สินลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย และทฤษฎีปริมาณเงินทุนให้

กู้  ที่ ว่ าถ้ า อัตราดอกเบี้ ยปรับตัวสู งขึ้น ความ

ต้องการให้กู้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่อัตราการช าระ

ลดลง ซ่ึงขัดแย้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่ผล

การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องทางทฤษฎีและงานวิจัย

ของ (สมคิด ชัยโลหกุล, 2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่

ก าหนดปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ย

ปรับเพิ่มสูงขึ้นและเงินงวดผ่อนช าระเพิ่มสูงเกินไป 
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ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชุลีกร กนธวงศ์, 

2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้าง

ช าระสินเชื่อนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน เขต

เพชรบุรี พบว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป และ

ระยะเวลาในการผ่อนช าระสั้นเกินไป เกิดจาก

ต้นทุนของธนาคารที่ใช้ในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินเชื่อ 

รวมไปถึงระยะเวลาในการอนุมัติ ต้องยึดตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

    การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช าระหนี้สินของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวล าภู 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ในครั้งนี้เมื่อ

พิจารณาผลจากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอ

แนวทาง ด้านสหกรณ์การ เกษตร และ ด้าน

เกษตรกร เพื่อเป็นประโยชน์กับการช าระหนี้สิน

สหกรณ์การเกษตร 

    6.1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

6.1.1) ด้านสหกรณ์การเกษตร 

 1) จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการ

ช าระหนี้สินพบว่า ไม่สามารถช าระหนี้สินได้ตาม

ก าหนดเนื่องจากมีค่ าใช้ จ่ายในครัว เรือนสูง 

สหกรณ์การ เกษตรควรมีการส่งเสริม  และ

สนับสนุนให้ เกษตรกรพึ่งพาตนเองตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิม่รายได้และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน ส่งเสริมและแนะน าให้มีการจัดท าบัญชี

ในครัวเรือน 

 2) การให้เ งินกู้เกษตรกรรายย่อยที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร พนักงานสหกรณ์

การเกษตรควรให้เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

ติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะน าและก ากับ เป็นการให้

เกษตรกรมีเงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับ

พนักงาน 

 3) ควรมีการแนะน า ก ากับ ให้เกษตรกร

รายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร มีการ

ช าระเงินกู้เป็นรายเดือน ทุกๆเดือน เพื่อแบ่งเบา

ภาระหนี้ค้างช าระ  

6.1.2) ด้านเกษตรกร 

 1) เกษตรกรควรมีเงินออม เพื่อเป็นเงินทุน

ส ารองไว้ใช้เมื่อมีความจ าเป็นฉุกเฉินเกิดขึ้นใน

ครัวเรือน 

2) เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริ โภค และการ ก่อหนี้  ลดค่าใช้ จ่ายใน

ครัวเรือนที่ไม่จ าเป็น ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการจ าท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นข้อมูล

ในการวางแผนทางการเงินของครัวเรือน 

3) เกษตรกรควรมีการวางแผนร่วมกัน

ภายในครอบครัว ไม่ปล่อยให้ภาระหนี้สินเป็นของ

คนใดคนหนึ่ง ทุกๆคนในครอบครัวต้องรับรู้ และ

หาทางแก้ไขต่อไป 

 

    6.2) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้ง

ต่อไป 

 1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ท าให้ เ กิ ด

แรงจูงใจให้เกษตรกรที่มีความสามารถในการช าระ

หนี้แต่ไม่ยินยอมมาช าระหนี้กับสหกรณ์การเกษตร 

 2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกหนีท้ี่

ค้างช าระสินเชื่อนโยบายรัฐ ของพื้นที่ใกล้เคียง 

เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างด้านการ

จัดการด้านหนี้สินที่ค้างช าระของสาขาอ่ืน เพื่อน า

ผลการวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมในครั้งต่อไป 

3) ถ้าเกษตรกรกู้ยืมเงินโดยพิจารณาดู

จากเงินออมที่มีอยู่ โดยไม่คาดหวังจากรายได้ในปี



 

 

 
 

283 

ต่อไปเกษตรกรก็จะไม่เดือดร้อน และควรใช้เงิน

ตรงตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

  4) จ านวนการกู้ยืมเงินของเกษตรกร ควร

พิจารณาจากขนาดเงินกู้ที่ เหมาะสมและตาม

ความสามารถในการช าระหนี้คืนของเกษตรกร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ

น้ าด่ืมของผู้บริโภค โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ านวน 300 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ  ไคสแควร์เพื่อทดสอบสมมติฐานการ

วิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ย 39 ปี ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา และเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,322 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ าด่ืมส่วนใหญ่เลือกซ้ือน้ าตราดีดีทิพย์ ในลักษณะน้ าถัง 18 ลิตร โดยมีรถมาส่งที่บ้าน 

ซ้ือสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะรสชาติของน้ าด่ืมมากมีค่าเฉลีย่อยูท่ี่ 

3.84 รองลงมาคือความเหมาะสมของราคา  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ระดับการศึกษา 

และเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภค และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ

จัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมในด้านยี่ห้อ ท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ: น้ าด่ืม พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the consumers’  behaviors and marketing 

factors of buying drinking water. The samples of this research were 300 people. The statistics 

Analysis were the frequency, percentage, mean, standard derivation and  chi-squared test. 
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 The result found that most of the representative are female were women aged around 

39 years old.  They were farmers and graduated in high school.  Average income was 5322 

baht per month. They preferred to buy the 18-litter bottle called DD-Thip brand seeing from 

additional delivery service 1-3 times a week.  The customers had focused on the product 

especially the taste referring to mean score at 3.84 followed by reasonable price. 

 The result of this research found that the individual factors ( career, income, 

educational degree, and sex)  were related to the customers’  behaviors of buying drinking 

water.  Marketing mix factor (product, price, and selling)  also related to buying behavior at 

significant level at 0.05. 

 

Keyword: 1. drinking water 2. customers behaviors 3. Marketing mix factor 

  

1. บทน ำ 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของธุรกิจน้ าด่ืม

ท้องถิ่นไม่ได้เกิดจากเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน การ

อยู่รอดของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว และต้อง

ค านึงถึงปัจจัยทางการตลาดที่จะมีความส าคัญ แต่

เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยกว่าด้านใดๆ คือ

ด้านความสะอาดของน้ าด่ืม ซ่ึงผู้ประกอบการน้ าด่ืม

ท้องถิ่นมักจะมองข้ามและละเลยกับการใส่ใจใน

กระบวนการผลิตที่จ าเป็นจะต้องผลิตให้ได้ตาม

มาตรฐานสากล ซ่ึงกระบวนการผลิตที่ จะได้

มาตรฐาน จะเป็นการการันตีการส่งเสริมการขายไป

โดยอัตโนมัติ เนื่องจากการผลิตที่ได้มาตรฐาน จะ

ท าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหากผู้ประกอบการ

รายใดที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานและควบคุม

การบริหารจัดการในทุกๆด้านให้ดีธุรกิจน้ าด่ืม

ท้องถิ่นจะสร้างผลก าไร สร้างความอยู่รอดและ

สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อ

ผู้บริโภคที่ผู้บริโภคนั้นเริ่มหันมาใส่ใจกับความเป็น

สากลและความทันสมัย ธุรกิจน้ าด่ืมท้องถิ่นจึง

กลายเป็นธุรกิจทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการทั้ง

ใหม่และเก่า ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นไปอย่าง

เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนในเชิงธุรกิจ (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2548) ธุรกิจน้ าด่ืมท้องถิ่นเป็นธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการด้วยการที่มีวัตถุดิบในการผลิตไม่

มาก อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการผลิตไม่มาก แต่มี

ต้นทุนของเครื่องจักรกลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการ

ผลิต จึงท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้น ไม่สามารถ

ท าการแข่งขันกับก าลังการผลิตที่มีน้อยกว่าองค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ าด่ืมท้องถิ่น

บรรจุขวด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทั้งคนในชุมชนและ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นธุรกิจที่มีความเป็น

ท้องถิ่น  ปัจจัย ด้านราคา ความสัมพันธ์ขอ ง

ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในท้องถิ่น จะเป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ และจะเป็นเครื่อง

ยืนยันได้ว่าธุรกิจน้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นธุรกิจที่จะ

ไ ด้ รั บค วามนิ ยมจากผู้ บ ริ โ ภค ไ ด้และท า ให้

ผู้ประกอบการน้ าด่ืมท้องถิ่นสามารถใช้ธุรกิจเป็น

อาชีพหลักในการอาศัยเลี้ยงชีพ และใช้แข่งขันกับ

องค์กรธุรกิจน้ าด่ืมขนาดใหญ่ 

ในปัจจุบันผู้คนได้มีการเลือกบริโภคน้ าด่ืม

กันอย่างมากเนื่องจากคนปัจจุบันไม่นิยมบริโภค
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น้ าฝนหรือน้ าที่มาจากแหล่งธรรมชาติเหมือน

สมัยก่อน ประชากรในเทศบาลต าบลบ้านยวดก็

เช่นกันดังนั้นจึงมีการเปิดกิจการธุรกิจน้ าด่ืมขึ้น 

และมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นท าให้ผู้ศึกษามี ความ

สนใจที่จะศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับต่อ

พฤติกรรมการบริโภคน้ าด่ืมท้องถิ่นในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านยวด   

การประกอบการธุรกิจน้ าด่ืมในเทศบาล

ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีใน

ปี 2557 มีผู้ประกอบการจ านวน 5 แห่ง และในปี

ต่อมามีผู้ประกอบธุรกิจน้ าด่ืมในพื้นที่ใกล้เคียงมาก

ขึ้น ส่งผลท าให้การเลือกซ้ือเลือกบริโภคนั้นมีมาก

ขึ้น ท าให้ยอดขายของผู้ประกอบการลดลง ส่งผล

กระทบต่อความอยู่รอดและผู้ประกอบการน้ าด่ืม

ท้องถิ่นที่มีฐานลูกค้า และมีความรู้ด้านธุรกิจและ

การตลาดที่ยังไม่แข็งแรงมากพอ ได้ทยอยปิดกิจการ

อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ปัจจุบัน  ผู้ประกอบธุรกิจน้ า

ด่ืมในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม 

จังหวัดอุดรธานี เหลือเพียง 3 ราย 

  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวดของผู้บริโภค ว่ามีปัจจัยใดที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวดอย่างไร  

ซ่ึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการวางแผนการตลาด มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการตลาดให้เหมาะสม

เพื่อน าไปใช้ประกอบต่อการตัดสินใจด าเนินธุรกิจให้

เกิดผลประโยชน์มากที่สุด หรือมีประโยชน์น้อยทีส่ดุ 

นอกจากนี้สามารถน าความคิดเห็นของผู้บริโภคไป

ปรับใช้กับธุรกิจน้ าด่ืมบรรจุขวดให้มีความเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริโภคในเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม 

จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภค ในเขต

เทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัด

อุดรธานี 
 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

ผู้วิ จัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคในเทศบาล

ต าบล   บ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

จากนักวิชาการ สรุปได้ดังนี้ 

 ในธุรกิจน้ าด่ืมได้มีการพัฒนากลยุทธ์ทาง

การตลาดหลายรูปแบบ ในการพัฒนาดังกล่าว 

เกศินี หงิมหวง (2551) ได้ท าการวิจัยเ ก่ียวกับ 

แนวทางพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับน้ าด่ืม

ประเภทน้ าแร่บรรจุขวด ผลการวิจัยพบว่า การ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มี

สถานภาพสมรสโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดใน

ระดับปริญญาตรี อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ พนักงาน บริษัทเอกชน การวิเคราะห์

ความคาดหวังของผู้บริโภคที่  มี ต่อปัจจัยทาง

การตลาดของน้ าด่ืมประเภทน้ าแร่บรรจุขวด 4 ด้าน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคาดหวังต่อ

ปัจจัยด้านต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมาก การ

วิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการซ้ือน้ าด่ืม

ประเภทน้ าแร่บรรจุขวดผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เห็นว่า แนวทางทางการตลาดที่จะท าให้น้ าด่ืม

ประเภทน้ าแร่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือการปรับราคา

ให้ใกล้เคียงกับน้ าด่ืมทั่วไปจ านวน 117 คน โดย

อาศัยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ในเรื่องการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือน้ าด่ืม นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือน้ าด่ืมดังนี้ จันฑิสำ ศิริสุนทร (2554) 

ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด

นนทบุรี ในส่วนของการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพ ระดับ การศึกษา รายได้

เฉลี่ ย ต่อเ ดือน  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-29 ปี มีอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000บาท และมี

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การวิเคราะห์

ความคิดเห็นเ ก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดของ

ผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือน้ าด่ืม ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่  มีความเห็น ด้วยมากต่อปัจจัย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส่วนด้านส่งเสริมการขายเห็นด้วยปานกลาง การ

วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นที่ มี ต่ อ

พฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืม ส่วนใหญ่พบว่าขนาด ของ

น้ าด่ืมบรรจุขวดที่เลือกซ้ือ คือ ขนาด 600 มิลลิลิตร 

และซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ (ลักขณำ  ศิริรัตน์

,2558) 

 วันวิสำข์  รักพงษ์ ไพบูล ย์(2558)  ไ ด้

ท าการศึกษากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมคริสตัล ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผลการวิจัย

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงอายุ  20-30 ปี  มีอาชีพเป็นนักเรียน

นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท พฤติกรรมการซ้ือน้ า

ด่ืมคริสตัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง

ว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือน้ าด่ืมคริสตัล 1-2 

ครั้งต่อสัปดาห์โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของน้ าด่ืม

คริสตัลที่ซ้ือเป็น ประจ า คือ 600 มิลลิลิตร และมี

ความพึงพอใจราคาของน้ าด่ืมคริสตัลและความพึง

พอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของน้ าด่ืมคริสตัลใน

ปัจจุบันมาก สถานที่ที่ซ้ือน้ าด่ืมคริสตัลเป็นประจ า 

คือร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-Eleven , Family Mart 

และมินิมาร์ทอ่ืนๆ  และชุติมำ  ชุติเนตร(2554) ได้

ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ า ด่ืมเพิ่มคุณค่าเพื่อ

สุขภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการซ้ือน้ า

ด่ื ม ที่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า เ พื่ อ สุ ข ภ า พ พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามให้ความส าคัญพอสมควรกับการ

ตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมเพิ่มคุณค่าในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางเมื่อพิจารณาในรายระเอียดพบว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคด่ืมเป็นประจ าคือน้ าด่ืมบริสุทธิ์

โดยเลือกซ้ือน้ าด่ืมที่เพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพยี่ห้อยนูฟี

บ่อยที่สุดและนิยมซ้ือที่ร้านสะดวกซ้ือ 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 จากพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคใน

เทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัด

อุดรธานี  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดัง

ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. วิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คื อ 

ผู้บริโภคในเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม 

จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภค ในเขต

เทศบาลต าบลบ้านยวด  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัด

อุดรธานี ซ่ึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

Yamane   ได้ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง ซ่ึงเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที ่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 

2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคน้ าด่ืม ส่วนที่ 3 

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือน้ าด่ืมที่บริโภค

เป็นประจ า เช่นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด  

ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
5. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 5.1ผลกำรวิจัย 

 1.ปัจจัยส่วนบุคคล   พบว่าลักษณะส่วน

บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน (คิดเป็นร้อยละ 

61.7) เป็นเพศชาย จ านวน 115 คน (คิดเป็นร้อยละ 

38.7) เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 40 – 49 ปี มาก

ที่สุด จ านวน 65 คน (คิดร้อยละ 21.7) ช่วงอายุต่ า

กว่า 20 ปีน้อยที่สุด จ านวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 

13.3) ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด จ านวน 

184 คน (ร้อยละ 61.3) ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทน้อยที่สุด จ านวน 5 คน (ร้อยละ1.7) ระดับ

การศึกษา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา จ านวน 138 คน (ร้อยละ 46.0) 

ระดับการศึกษาที่น้อยที่สุดมี 2 ระดับ คือ ระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน (ร้อยละ 

0.3) และระดับอ่ืนๆ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) ผู้ที่

มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาทมากที่สุด 

จ านวน 151 คน (คิดร้อยละ 50.4) และเป็นผู้ที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไปน้อยที่สุด 

จ านวน 2 คน (คิดร้อยละ 0.6) 

 2. พฤติกรรมกำรซื้อน้ ำดื่มของผู้บริโภค  

ประกอบด้วย ยี่ห้อของน้ าด่ืมที่ซ้ือ ลักษณะของน้ า

ด่ืมที่ซ้ือ  ความถี่ในการซ้ือ เหตุผลในการตัดสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงผลการศึกษาเป็น ดังตารางดังต่อไปนี้  

ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือน้ าด่ืมตราดีดีทิพย์  

จ านวน 153 คน (ร้อยละ 51) ลักษณะของน้ าด่ืมที่

เลือกซ้ือ คือ น้ าถัง 18 ลิตร จ านวน 237 คน (ร้อย

ละ 79) รูปแบบในการซ้ือ คือ มีรถมาส่งที่บ้าน 

จ านวน 227 คน (ร้อยละ 75.7) ความถี่ในการซ้ือ 

คือ สัปดาห์ละ1-3 ครั้ง จ านวน 149 คน (ร้อยละ 

49.7 ) และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ รสชาติ 

จ านวน 172 คน (ร้อยละ 57.3 ) 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำร

เลือกซื้อน้ ำดื่มของผู้บริโภค 

 3.1 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของส่วน

ประสมทางการตลาดในการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภค

พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ใน

ระดับความส าคัญมากที่ คือ รสชาติของน้ าด่ืม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ด้านราคา คือ ความเหมาะสม

ของราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ด้านการจัดจ าหน่าย 

คือ สามารถหาซ้ือได้ง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 และ

ผู้บริโภคให้ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านการส่งเสริม

การตลาด คือ แถมสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.78 

 3.2 การ วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล เ พื่ อทดส อ บ

สมมติฐาน 

สมมติฐำนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล 

บ้านยวด  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   

 พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรม

การซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคในด้านเหตุผลที่ตัดสินใจ

เลือกซ้ือ อาชีพมีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมการ

ซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคในด้านยี่ห้อน้ าด่ืมที่เลือกซ้ือ 

และด้านรูปแบบในการซ้ือ ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริโภคในด้านรูปแบบในการซ้ือ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืม

ของผู้บริโภคในด้านยี่ห้อน้ าด่ืมที่เลือกซ้ือ ส่วนอายุ

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภค     ในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด  อ าเภอ

สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด          

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริโภคในด้านยี่ห้อของน้ าด่ืมแต่ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

จัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภคด้านลักษณะของน้ าที่เลือกด่ืม รูปแบบใน

การซ้ือ ความถี่ในการซ้ือน้ าด่ืม และเหตุผลที่

ตัดสินใจเลือกซ้ือ ท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 
 5.2 อภิปรำยผล 

 การศึกษาพฤติกรรมการ ซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด  อ าเภอสร้าง

คอม  จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืม

ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอ

สร้ า งคอม   จั งหวั ด อุดร ธานี  พบว่ าผู้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 

40 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ระดับ

การศึ กษาส่ วนใหญ่มี ระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5,322 บาท ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ยังพบปัจจัยด้าน

บุคคลสอดคล้องกับงานวิจัยของเลิศลักษณ์ จันดำ

พรหม(2559)ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและ

ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ผู้บริโภคน้ าด่ืมเชิงดอย ในอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ า

กว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง

ทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,001 บาท และมี

ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน 

 2. พฤติกรรมกำรซื้อน้ ำดื่มผู้บริโภค 

 ผลจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่

เลือกซ้ือน้ าด่ืมตราดีดีทิพย์ ลักษณะของน้ าด่ืมที่

เลือกซ้ือ คือ น้ าถัง 18 ลิตร รูปแบบในการซ้ือ มีรถ

มาส่งที่บ้าน ความถี่ในการซ้ือ สัปดาห์ละ1-3 ครั้ง 

และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ รสชาติของน้ าด่ืม  

ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ยังพบพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืม

ของผู้บริโภคสอดคล้องกับงานวิจัยของณัทกิจพัฒน์  

หอมวิจิตรกุล (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ าด่ืมที่อ าเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วน

ใหญ่จะซ้ือน้ าถังขนาด 10 ลิตร ซ้ือจ านวน 2 ถังต่อ

สัปดาห์ การซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือจากผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นขนาดเล็ก โดยมีรถมาจ าหน่ายถึงบ้าน 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
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      3.1 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการ ซ้ือน้ า ด่ืม   จาก

การศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัย

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

การจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษา

ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันฑิสำ ศิริสุนทร 

(2554) แต่มีความแตกต่างกัน        ด้านส่งเสริม

การตลาดจากการศึ กษาค รั้ งนี้ ผู้ บ ริ โ ภค ใ ห้

ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย ขณะที่งานวิจัยของ        

จันฑิสำ ศิริสุนทร (2554) ผู้บริโภคให้ความเห็น

ด้วยในระดับเห็นด้วยปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าในพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอยู่ในพื้นที่

ชนบทมีผู้ประกอบผลิตน้ าด่ืมเพยีง 3 ราย เป็นตลาด

ผู้ขายน้อยรายมีการแข่งขันน้อยจึงไม่ค่อยมีการ

ส่งเสริมการตลาด   

 3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

  1)  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และเพศมี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภค  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจันฑิสำ ศิริ

สุนทร (2559) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยมีเพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภค ส่วนปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัย

นี้เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือน้ าด่ืมตามร้านที่

อยู่ใกล้หรือมีรถมาส่งถึงบ้านจึงเป็นพฤติกรรมการ

เลียนแบบกันมากกว่า ท าให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืม

ของผู้บริโภค คืออายุมากขึ้นก็ไม่ท าให้มีการซ้ือน้ า

ด่ืมมากขึ้น  

  2) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริโภคในด้านยี่ห้อของน้ าด่ืมแต่ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

จัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภคด้านลักษณะของน้ าที่เลือกด่ืม รูปแบบใน

การซ้ือ ความถี่ในการซ้ือน้ าด่ืม และเหตุผลที่

ตัดสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้จะแตกต่างกับ

งานวิจัยของจันฑิสำ ศิริสุนทร (2554) พบว่าปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมทุกพฤติกรรม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าน้ าด่ืมตราเหล่านี้เป็น

ตราที่ผู้บริโภครู้ จักแต่ละตราเป็นอย่างดีท า ให้

ผู้บริโภคเลือกบริโภคน้ าด่ืมแต่ละตราแตกต่างกัน 

จึ งท า ให้ ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านยี่ห้อ

ของน้ าด่ืม ส่วนพฤติกรรมด้านลักษณะของน้ าที่

เลือกด่ืม รูปแบบในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือน้ าด่ืม 

และเหตุผลที่ ตัดสินใจเลือกซ้ืออาจเป็นเพร าะ

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือในแต่ละด้านไม่

แตกต่างกันจึงท าให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 

และด้านส่งเสริมการตลาดไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในทุกพฤติกรรม 

 
6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลกำรวิจัย 

 จากผลการ วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล  สรุ ปผล

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านยวด  อ าเภอสร้างคอม  

จังหวัดอุดรธานี 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   

มีอายุเฉลี่ย 39 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

หลัก ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

และเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,322 บาท  

 1.2 พฤติกรรมกำรเลือกซื้อน้ ำดื่มผู้บริโภค 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ าด่ืมผู้บริโภคส่วน

ใหญ่จะเลือกซ้ือน้ าตราดีดีทิพย์ โดยลักษณะของน้ า

ด่ืมที่เลือกซ้ือ คือ น้ าถัง 18 ลิตร รูปแบบในการซ้ือ 

มีรถมาส่งที่บ้าน ความถี่ในการซ้ือ สัปดาห์ละ1-3 

ครั้ง และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ รสชาติของ

น้ าด่ืม 

 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำร

เลือกซื้อน้ ำดื่มของผู้บริโภค 

        1.3.1 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญ

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ

น้ าด่ืมของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้

ความส าคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับความส าคัญ

มากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.84 เรื่องรสชาติของน้ าด่ืม 

รองลงมาคือด้านราคามีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 เรื่องความ

เหมาะสมของราคา ด้านการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.56 คือ สามารถหาซ้ือได้ง่าย และผู้บริโภคให้

ความส าคัญน้อยที่สุดในด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.32 คือ ของแถม       

 1.3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน      

 สมมติ ฐำนที่  1 ปั จ จัยส่ วนบุคคลของ

ผู้บริโภคประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรม       การซ้ือน้ าด่ืมของ ผู้บริโภคในเขต

เทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัด

อุดรธานี 
 

ตำรำงที่1 แสดงการสรุ ปผลการ วิ เ ค ร าะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค 

พฤตกิรรม

ผู้บริโภค 

P-value 

เพศ อำยุ อำชีพ 

ระดบั

กำรศกึ

ษำ 

รำยได้

เฉล่ีย

ต่อ

เดือน 

1. ยี่ห้อน้ าด่ืม 0.464 0.223 0.000* 0.101 0.000* 

2.  ลั กษ ณะ

ข อ ง น้ า ท่ี

เลือกด่ืม 

0.506 0.840 0.590 0.732 0.881 

3. รูปแบบใน

การซื้อ 

0.590 0.998 0.001* 0.000* 0.167 

4. ความถี่ใน

การซื้อน้ าด่ืม 

0.757 0.985 0.998 0.820 1.000 

5.  เหตุผลท่ี

ตั ด สิ น ใ จ

เลือกซื้อ 

0.017* 0.960 0.991 0.182 0.473 

หมายเหตุ :  **  แทน ระดับส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ

เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของ

ผู้บริ โภค และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภค อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

 สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืม

ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด อ าเภอ

สร้างคอม จังหวัดอุดรธาน 

 
ตำรำงที่2 แสดงการสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการซ้ือน้ าด่ืมของผู้บริโภคกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด 

P-value 
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พฤตกิรรม

ผู้บริโภค 
ผลิตภัณ

ฑ์ 
รำคำ 

กำรจัด

จ ำหน่ำย 

กำร

ส่งเสริม

กำรตลำด 
1. ยี่ห้อน้ าด่ืม 0.000* 0.000* 0.000* 0.063 

2. ลักษณะของ

น้ าท่ีเลือกดื่ม 

0.518 0.633 0.946 0.442 

3.  รู ปแบบใ น

การซื้อ 

0.667 0.188 0.442 0.906 

4.  ค ว า ม ถี่ ใ น

การซื้อน้ าด่ืม 

0.973 0.614 0.308 0.254 

5.  เ ห ตุ ผ ล ท่ี

ตั ดสิ น ใ จเลือก

ซื้อ 

0.467 0.122 0.616 0.445 

หมายเหตุ :  **  แทน ระดับส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ

จัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า

ด่ืมของผู้บริโภคในด้านยี่ห้อของน้ าด่ืมแต่ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือน้ า ด่ืมของ

ผู้บริโภคด้านลักษณะของน้ าที่เลือกด่ืม รูปแบบใน

การซ้ือ ความถี่ในการซ้ือน้ าด่ืม และเหตุผลที่

ตัดสินใจเลือกซ้ือ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ

ที่ 0.05 

 
 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ 

   1) ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญใน

เรื่องของผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติของน้ าด่ืมเพราะ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเลือกซ้ือน้ า

ด่ืมเพราะรสชาติของน้ าด่ืม ผู้ประกอบการไม่

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริม

การตลาดเพราะผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

ด้านนี้  

   2)  ในปัจจุบันผู้บริ โภค ต้องการความ

สะดวกสบายผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลบ้านยวด

ก็เช่นกัน บางครัวเรือนก็เลือกซ้ือน้ าด่ืมทั้ง 3 ตรา 

โดยจะซื้อตามเวลาที่น้ าด่ืมใกล้หมด แล้วเหมาะกับ

คนส่งน้ ามาส่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ าตราดีดีทิพย์  ตราOK  

ตราหยดทิพย์       มาส่งหรือให้บริการในหมู่บ้าน

ผู้บริโภคก็จะเลือกซ้ือตรานั้น ดังนั้นผู้ประกอบการ

ควรค านวณเวลาในการส่งน้ าให้เหมาะเจาะกับเวลา

ที่ผู้บริโภคต้องการน้ าด่ืม 

  2. ข้อเสนอแนะส ำหรับวิจัยครั้งต่อไป 

   1)  ค วรศึ กษาพฤ ติกร รมและปั จ จั ย

การตลาดกับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างใน

สถานที่ แตกต่างกันหรือในด้านปัจจัยที่แตกต่างทั้ง

สินค้าอ่ืนที่เก่ียวข้องกันเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง

พัฒนาให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

     2) ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น 

ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

เพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมมาก

ขึ้นและเพื่อน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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กำรวำงแผนและกำรตดัสินใจทำงกำรบริหำรสมัยใหม่ 

MODERN PLANNING AND  DECISION  MAKING 

สกำวเดือน พิมพิศำล 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

E-mail.com : duan1492@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

  การด าเนินงานขององค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญในการด าเนินงานทั้งสภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก  ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนด าเนินงานไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้แน่ใจในองค์การว่ามีความพร้อมที่จะ

เผชิญกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  การ

วางแผนและการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและนโยบาย  ตลอดจนการบริหาร

จัดการทั้งที่เป็นทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางเงิน  ทรัพยากรสารสนเทศ ที่สามารถ

น ามาใช้ในเป็นแนวปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบกับการตัดสินใจและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  

ค ำส ำคัญ : การวางแผน การตัดสินใจ 

 

Abstract  

 The performance of organization, executives must face in both internal and external 

environments. Planning in advance is a ways to ensure that an organization is ready to face 

the competition all the time and goals achievement.  Planning and decision making are 

important to set directions and policies. As well as, management that are physical resources, 

human resources, money resources, and information resources that can apply as a guideline 

to achieve the objectives, decision making and the appropriate procedures to enhance 

efficiency and effectiveness. 

 

Keywords : Planning  ,Decision Making 

 

บทน ำ  

  การวางแผนช่วยให้ทิศทางแก่ผู้บริหารใน

การใช้วางแผนงานสร้างความพยายามการ

ประสานงานและท าให้พนักงานรู้ถึงแนวทางที่

องค์การหรือหน่วยงานก าลังจะด าเนินไปและสิ่งที่

พวกเขาจะต้องกระท า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

พวกเขาก็จะประสานกิจกรรมเหล่านั้นกับส่วน

งานต่าง ๆ และปฏิบัติในสิ่งที่จะท าให้เป้าหมาย

นั้นบรรลุผลส าเร็จ  ซ่ึงถ้าหากปราศจากการ

วางแผนแล้วก็จะไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน

ไว้ล่วงหน้า ก็คงมีแต่การปฏิบัติงานที่คอยแต่

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวัน  ไม่มีการวาง
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แผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า ก็คงมีแต่การ

ปฏิบัติงานที่คอยแต่แก้ปัญหาเฉพาะหนา้วันต่อวนั 

ไม่มีการมองภาพรวมของปัญหาทั้งหมดที่จะ

เกิดขึ้น การบริหารงานในองค์การก็จะประสบ

ปัญหากับความล้มเหลวอยู่เรื่อยไป (วิเชียร วิทย

อุดม,2554 : 5 - 3)  กระบวนการก าหนดวิธีการ

ในการด าเนินการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

ต้องการได้อย่างไร ด้วยวิธีใด เมื่อไร วัตถุประสงค์

ของการวางแผนบรรลุ  ช่วยให้ทราบทิศทางการ

ท างานโดยการก าหนดแผนการไว้ล่วงหน้าโดยลด

ความเสี่ยงในการด าเนินการที่ปราศจากแผน การ

วางแผนช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

ประโยชน์ของการวางแผนคือการวางแผนช่วยให้

ผู้บริหารมุ่งไปสู่เป้าหมายในอนาคต  อีกทั้งการ

วางแผนช่ วย ให้ ส ามาร ถ ตัดสิ น ใจไ ด้ ต า ม

วัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ  ความล้มเหลว

ขององค์การเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดี เช่น

ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่มีการวาง

แผนการท างานล่วงหน้าทั้งสิ้น การวางแผนท าให้

ทราบอุปสรรคที่อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ท างานปัญหาต่าง ๆ ได้รับการวางแผนเพื่อ

ป้องกันมิให้เ กิดขึ้นบ่วงหน้า ข้อเสียของการ

วางแผนคือการวางแผนมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น

ท าให้เสียเวลาในการท างาน และถูกควบคุมด้วย

แผนตลอดเวลา  เพราะบางครั้งการท างานไม่

จ าเป็น ต้องวางแผนอย่างสลับซับซ้อน การ

วางแผนเป็นหน้าที่แรกทางการบริหารเพราะการ

วางแผนเป็นพื้นฐานของหน้าที่ อ่ืน ๆ ทางการ

บริหาร คือการจัดองค์การ การชักน า  และการ

ควบคุม (เนตร์พัณณา  ยาวิราช,2556 : 88)  และ

การตัดสินใจเป็นการก าหนดปัญหาและโอกาส  

การเสนอทางเลือก  การตัดสินใจเลือกและการ

ปฏิบัติตามผลลัพธ์นั้น  และเป็นกระบวนการ

สร้าง  การประเมินทางเลือกเพื่อให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  การตัดสินใจ

จัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร  

เพราะเป็นจุดส าคัญในการอ านวยการให้การ

ด าเนินงานในองค์การเป็นไปตามแผนงานและ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546 : 

230) ผู้บริหารต้องจัดสรรเวลาเพื่อใช้ในการ

พิจารณาทางเลือกของการตัดสินใจทุกอย่างมาก

ขึ้นเท่านั้น  เวลาที่ต้องใช้มากขึ้นจะถูกใช้ในการ

รวบรวมประสิทธิภาพมากที่สุด  อาจจะกล่าวได้

ว่าถ้าผู้บริหารตัดสินใจโดยล าพังแล้ว  เวลาที่ใช้

กับการตัดสินใจจะสั้น  แต่การปฏิบัติตามการ

ตัดสินใจจะใช้เวลานาน  เพราะผู้บริหารต้อง

ติดต่อสื่อสารและชักชวนบุคคลอ่ืนให้ยอมรับการ

ตัดสินใจ  ถ้ากลุ่มตัดสินใจแล้วเวลาที่ใช้กับการ

ตัดสินใจจะนานกว่า  แต่เวลาที่ ใช้ กับการ

ติดต่อสื่อสารและชักชวนจะสั้นกว่า  ดังนั้นการ

ตัดสินใจหลายอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อใช้

การตัดสินใจโดยกลุ่ม  (สมยศ นาวีการ,2545:91-

92) 

  ดังนั้น  เพื่อให้เ กิดการครอบคลุมของ

เนื้อหาและการศึกษาในการวางแผนและการ

ตัดสินใจอย่างกระชับบนพื้นฐานของหลักวิชาการ 

จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

หรือสัมพันธ์กับสิ่งนั้น เนื่องจากแนวคิดและ

ทฤษฎีจะเป็นตัวอธิบายสิ่งนั้นตลอดจนกลไกของ

สิ่งนั้นว่า มีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกัน

และกันอย่างไร บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

น าเสนอหลักการโดยทั่วไปเก่ียวกับการวางแผน

และการตัดสินใจ  โดยท าการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (สัญญา เคณาภูมิ, 2557ก)  

กำรวำงแผน (Panning) การวางแผนถือเป็น

หน้าที่ทางการจัดจัดการที่ส าคัญที่ใช้องค์การ
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สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

  1.  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

พยากรณ์ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อท าการ

เตรียมการป้องกันหรือหาแนวทางการแก้ไข

ล่วงหน้าได้อย่างทันเหตุการณ์ 

  2. การวางแผนหน้าที่ทางการจัดการ

ล าดับแรกของทุกหน่วยงานในองค์การ ซ่ึงจะช่วย

ให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายของ

องค์ การ และผลส า เ ร็ จ ในอนาคตอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3. การวางแผนเป็นเครื่องชี้น าที่ท าให้

องค์การสามารถก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 

นโยบายในอนาคตอย่างชัดเจน 

  4. การวางแผนเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผล

ส าเร็จขององค์การ เพื่อเปรียบเทียบผลงานปฏบิติั

จริงกับวัตถุประสงค์องค์การได้ก าหนดไว้ว่าการ

ด าเนินงานขององค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ขององค์การได้มากน้อยเพียงใด 

  5. การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

บริหารงานได้ด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย มี แ ผ น ง า น  น โ ย บาย 

วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องก ากับ 

  6. การวางแผนช่วยให้องค์การสามารถ

ค้นหา วิธีการ แนวทางการด าเนินงานปรับปรุง

องค์การสมัยใหม่  เพื่อน ามาใช้ส าหรับการ

ด าเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7. ท าให้เ กิดการประสานงานระหว่าง

บุคคล กลุ่ม และระบบย่อยในองค์การ 

  8. ช่วยท าให้องค์การมีแนวทางในการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

  สรุ ป ไ ด้ว่ า   การ วางแผน  หมายถึ ง 

กระบวนการในการวางแผนให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติตามแผน  เพื่อให้

องค์การบรรลุผลส าเร็จขององค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงเกิดจากการกระบวนการคิด  

วิเคราะห์  วางแผนและก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย

ที่ชัดเจน  ถูกต้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการควบคมุ

การปฏิบั ติ ง าน   การ ติดตาม   ตร วจสอบ 

ประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ 

กระบวนกำรวำงแผน โดยทั่วไปกระบวนการ

วางแผนประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน  

(กรกนก  ทิพรส ,2547:65)  ดังนี ้

  1. การก าหนดวัตถุประสงคข์ององค์การ 

(State  Organizational  Objectives) 

  ขั้นตอนแรกที่จ าเป็นของการวางแผน  คือ  

การน าวัตถุประสงค ์ ได้แก่  การก าหนดผลลัพธ์ท่ี

ต้องการหรือผลส าเร็จในอนาคตที่เราปรารถนา  

การก าหนดวัตถุประสงค์จะท าให้เราทราบว่า

ทิศทางที่เราจะไปคือทางไหน 

  2. การก าหนดทางเลือกจากทางเลือก

หลายทาง  (List  Alternative  Ways of  

Reaching) 

  เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ

องค์การแล้ว  ผู้บรหิารควรจะก าหนดทิศทางเลือก

หลาย ๆ ทาง  ซ่ึงทางเลือกเหล่านัน้จะท าให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

  3. การก าหนดข้อเสนอในแต่ละทางเลือก 

(Develop  Premises  on  which  to  base  each  

Alternatives) 

  จะต้องก าหนดข้อเสนอในแต่ละทางเลือก

เพื่อเปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของทางเลือกที่

สามารถปฏบิัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธภิาพ 

  4. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Choosing  
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Best  Alternative  for  Reaching  Objectives) 

 เป็นการประเมนิผลทางเลือกแต่ละทาง  

วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของแต่ละทางเลือก

เพื่อที่จะได้ทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

  5. การปรบัแผน (Develop  Plan) 

 ก่อนที่จะน าแผนไปสู่การปฏบิัติผู้บริหาร

จะต้องท าการปรับแผนทั้งระยะยาวและระยะสั้น  

เพื่อให้เหมาะสมและมคีวามสมบูรณ์มากที่สุด 

  6. การปฏิบัติตามแผน  (Put  the  Plans  

into  Action)  จะเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ

กระบวนการวางแผน  หลังจากท าการปรับแผน

แล้วก็น าไปสู่การปฏิบัติ  ผูบ้ริหารจะต้องท าการ

ควบคมุให้การปฏิบัติงานเปน็ไปตามแผนที่วางไว้  

พร้อมทั้งท าการประเมนิผลลัพธ์ทีได้จากการ

ปฏิบัติงานตามแผน  หากมีข้อบกพร่องก็ท าการ

ทบทวนแผน  ซ่ึงระยะเวลาการทบทวนแผนอย่าง

น้อยไตรมาศละหนึ่งครั้ง 

 

   

   

 

   

   

   

    

    

   

 
 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในกระบวนการวางแผน  (Steps  in  the  Planning  Process) 

 

ประเภทของแผน ความส าคัญและประโยชน์ของ

การวางแผน  ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจเก่ียวกับ

ประเภทของแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ท้ังนี้จ าแนก

ประเภทของแผนจะขึ้นนอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาใช้  

ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านจ าแนกประเภทของ

การวางแผน ไว้ดังนี้  (ธงชัย สันติวงษ์.2543 ; ศิ

ริวรรณ  เสรีรัตน์.2545 ; วิทยา  ด่านธ ารงกุล. 

2546 ; พยอม  วงศ์สารศรี. 2548 ; สุวิมล ต้ัง

ประเสริฐ. 2550) 

  1. กำรจ ำแนกประเภทของแผนตำม

กรอบระยะเวลำ  (Time  Lines  for  Plans) 

  การจ าแนกประเภทของการวางแผนตาม

กรอบระยะเวลาเป็นเกณฑ์ที่นยิมใชกั้น  โดยทั่วไป

แบ่งได้ 3 แผน  ได้แก่  แผนระยะสั้น  แผนระยะ

ปานกลาง  แผนระยะยาว  อธิบายดังนี้ 

   1.1 แผนระยะสั้น   (Short – Range  

Planning)  คือ แผนที่มีกรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 

ปี เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นมาจากการคาดการณ์

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ก าหนดทางเลือก 

ก าหนดข้อเสนอในแต่ละทางเลือก 

การปรับแผน 

การปฏิบัติตามแผน 

การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 



 

 

 
 

299 

เหตุการณ์ที่ จะเ กิดขึ้นล่วงหน้า  ในรูปของ

กิจกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้องค์สามารถ

ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้   

   1.2 แผนระยะปานกลาง (Medium – 

Range  Planning)  คือ  แผนที่มีกรอบระยะเวลา

ในระหว่าง 1 – 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นมาโดย

มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากแผนระยะสั้น  

  1.3 แผนระยะยาว  (Long – Range  

Planning)  คือ  แผนที่มีกรอบระยะเวลาต้ังแต่ 5 

ปีขึ้นไป  ซ่ึงแผนมีการก าหนดไว้อย่างกว้าง  มี

ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ขึ้ น อ ยู่ กั บ

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงในอนาคตได้  ดังนั้นผู้บริหาร

ระดับสูงจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง

และเป้าหมายในระยะยาวขององค์การ  เพื่อ

น าพาองค์การให้บรรลุผลส าเร็จในอนาคต 

  2. กำรจ ำแนกประเภทของแผนตำม

ระดับกำรจัดกำร  (Level  of  Management  

Plans)   

  การจ าแนกประเภทของการวางแผนตาม

ระดับการจัดการ  สามารถจ าแนกเป็น  3 แผน 

ได้แก่  แผลกลยุทธ์  แผนยุทธวิธีและแผนปฏิบัติ

การ  อธิบายดังนี้ 

   2.1 แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) คือ 

แผนที่ถูก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงภายใต้การมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารระดับกลางและระดับล่าง 

โดยมีบทบาทในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายใน

ภาพรวมขององค์การ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ก าลังทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การ  ในแผนกล

ยุทธ์ที่จะมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนงานขอบเขตของกิจกรรมในระยะยาวของ

องค์การที่มีผลกระทบต่อการก าหนดงานในทุก

ระดับขององค์การ   

   2.2 แผนยุทธวิธี  (Tactical  Plan)  คือ 

แผนที่ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับกลาง  ภายใต้

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับล่างก่อนที่จะ

น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง โดยแผนที่จัดขึ้น

เป็นแผนที่จะสนับสนุนความส าเร็จของแผนกล

ยุทธ์ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่าย หรือ

หน่วยงานตามภาระหน้าที่ของแผนที่จ าแนกไว้ใน

องค์การ ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ

ฝ่ายให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์   

    2.3 แผนปฏิบัติการ  (Operation Plan) 

คือ แผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับล่าง

ภายใต้ค าแนะน าของผู้บริหารระดับกลาง หรือ

แผนระยะสั้น เป็นแผนที่ใช้สนับสนุนแผนยุทธวิธี 

และต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดย

ครอบคลุมถึงเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละแผนไม่

เกิน   1 ปี และครอบคลุมถึงวิธีการด าเนินงานที่

จะท าให้องค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์   

  3. กำรจ ำแนกประเภทของแผนตำม

ร ะ ดั บ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ป ร ะ เ ท ศ   ( Level of 

Administration) 

  การจ าแนกประเภทของการวางแผนตาม

ระดับการบริหารประเทศเป็นแผนที่ยึดพื้นที่เป็น

หลักในการท าแผน ส่วนมากจะเป็นแผนของ

รัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็น 

3  ประเภทดังนี้ (สุวิมล ต้ังประเสริฐ.2550 : 102) 

   3.1 แผนระดับชาติ คือ แผนที่มีการ

ก าหนดโดยรัฐบาล เพื่อใช้ส าหรับด าเนินการ

เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่ งหมาย สามารถปกป้ อง

ผลประโยชน์ของชาติ  ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ทั่วประเทศ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และ

การทหาร โดยนโยบายจะมีมุมมองของการรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ต้ัง 



 

 

 
 

300 

   3.2 แผนระดับภาค คือ แผนที่ครอบคลมุ

พื้นที่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งของประเทศโดยมี

แนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบของแผน

ระดับ   

   3.3 แผนระดับท้องถิ่น คือ แผนที่จัดท า

ขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการเป็นทิศทาง หรือแนวทางพัฒนา

ท้องถิ่นและที่ส าคัญ คือ เป็นกรอบก าหนดในการ

น าไปเป็นเครื่องมือ หรือแนวทางในการจัดสรร

งบประมาณในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุความส าเร็จ

ตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแผนระดับท้องถิ่นนี้จะครอบคลุมพื้นที่

เฉพาะแห่งอาจเป็นระดับจังหวัดหรืออ าเภอ 

  4. กำรจ ำแนกประเภทของแผนตำม

สถำนกำรณ์ของกำรใช้เป็นหลัก (Situation of 

Use Plans) 

  การจ าแนกประเภทของการวางแผนตาม

สถานการณ์ของการใช้เป็นหลัก  สามารถแบ่งเปน็ 

2 แผน ได้แก่  แผนที่ใช้ประจ า และแผนที่ใช้ครั้ง

เดียว  อธิบายได้ดังนี้ 

   4.1 แผนที่ใช้ประจ า (Standing  Plan) 

คือ แผนที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกถึงแนว

ทางการด าเนินงาน กิจกรรม ที่ต้องกระท าซ้ า ๆ  

กัน หรือใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นเป็น

ประจ าโดยแผนที่ จัดอยู่ในแผนที่ใช้ประจ า จะ

ประกอบไปด้วยนโยบาย (Policy) ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน (Procedure) และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 

(Rule and Regulation) ดังนี ้

   4.2 แผนที่ใช้ครั้งเดียว (Single – Use 

Plans) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนที่ใช้เฉพาะ

ครั้ง คือ แผนที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะครั้ง 

อาจมีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 1 ปีเป็นต้นและใช้

ในกรณีที่แผนใช้เป็นประจ าอาจไม่ตอบสนองกับ

สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เ กิดขึ้น ไม่ ซ้ า กันหรื อ

สถานการณ์นั้นมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อ

องค์การ 

   4 . 2 . 1  แผน งาน  ( Program)  คื อ 

แผนงานที่รวมนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

กฎเกณฑ์ข้อบังคับและเป็นแผนที่มีการรวมกลุ่ม

ของโครงการหลาย ๆ โครงการเข้าไว้ด้วยกันเป็น

แผนงาเดียว  ดังนั้นแผนงานจ าเป็นต้องมีการ

ประสานงานกันระหว่างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้

บรรลุผลส าเร็จขององค์การ ซ่ึงปกติแผนงาน

ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 6 ขั้นตอน (วิทยา 

ด่านธ ารงกุล.2546 : 132) ดังนี้   

   1.  มีการแบ่งงานทั้ งหมดออ ก เป็ น

โครงการ 

     2. มีการก าหนดความสัมพันธ์

ของแต่ละโครงการและจัดล าดับงาน 

     3.  มีการ ตัดสินใจว่าใครจะ

รับผิดชอบในงานส่วนใดบ้าง 

     4. มีการก าหนดว่างานแต่ละ

ส่วนจะมีการด าเนินการอย่างไรและใช้ทรัพยากร

อะไรบ้าง 

     5. มีการก าหนดระยะเวลาที่ใช้

ในการท างานแต่ละส่วนงาน 

     6. มีการก าหนดตารางเวลา

ส าหรับงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 

    4.2.2 แผนงบประมาณ (Budgets) 

คือ แผนที่แสดงถึงทรัพยากรต่าง ๆ โดยการ

คาดคะเนล่วงหน้า  ออกมาในรูปของตัวเงินให้

เห็นเป็นตัวเลข เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากร

ส าหรับแผนงาน โครงการ งบประมาณหรืออาจ

แสดงออกมาในรูปของงบการเงิน ชั่วโมงการ

ท างาน  จ านวนหน่วยงานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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    4.2.3 โครงการ (Project) คือ แผนที่

รวมเอากิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมที่มี

ความสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน  โดยกิจกรรมที่ถู

ก าหนดขึ้นอาจเป็นกาปรับปรุงพัฒนางาน  หรือ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การซ่ึงจ าเป็นต้องมี

การก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานโดยการ

ก าหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน โครงการที่ ดีต้องได้รับการสนับสนุน

ทางด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสมเป็นโครงการที่

มีรายละเอียด วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับ

แผนงานหลักขององค์การ และติดตามประเมินผล

ได้ และมีรายละเอียดการเขียนโครงการ จะ

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้   

  1. ชื่อโครงการ     

 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 3. หลักการและเหตุผล    

 4. วัตถุประสงค์    

  5. เป้าหมาย     

  6. วิธีการด าเนินงาน 

 7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  8. งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 

  9. วิธีการประเมิน 

  10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 จ าแนกแผนตามลักษณะการใชแ้ผนที่ใชป้ระจ า และแผนที่ใช้ครั้งเดียว 

 (Standing  Plans  and  Single – Use Plan) 

กำรตัดสินใจ (Decision)  

  การตัดสินใจของผู้บริหารมีความส าคัญต่อ

วิถีขององค์การดังนั้นผู้บริหารเผชิญกับปัญหา

หลายอย่างในการท างาน  ลักษณะของการ

ตัดสินใจของผู้บริหารประกอบด้วยแรงกดดัน

หลายด้าน เช่น การตัดสินใจที่ขาดโครงสร้างของ

การตัดสินใจที่ชัดเจน (Lack of structure) การ

เผชิญกับความเสี่ ยง (Uncertainty  and  risk) 

และความขัดแย้ง  (Conflict)  ที่เกิดขึ้นภายหลัง

การตัดสินใจ (เนตร์พัณณา  ยาวิราช ,2556 : 

101)  การตัดสินใจขององค์การ (Oraganization  

Decision) เป็นการตัดสินใจที่สามารถกระจาย

อ านาจของการตัดสินใจได้  การตัดสินใจจะผ่าน

ไปจากบุคคลหลายคน  แต่ในท้ายที่สุดก็จะต้องมี

ผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคน

เดียวและการตัดสินใจส่วนบุคคล (Personal  

Decision) เป็นการตัดสินใจที่สามารถกระจาย

อ านาจของการตัดสินใจได้  การตัดสินใจจะผ่าน

ไปจากบุคคลหลายคน  แต่ในท้ายที่สุดก็จะต้องมี

ผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคน

เดียว (บาร์นาร์ค  Barnard, 1939)  การตัดสินใจ

ที่ มุ่ ง ผ ล ลั พ ธ์   ( The outcome- Oriented  

แผนขององค์การ 

แผนที่ใช้ประจ า แผนที่ใช้คร้ังเดียว 

วิธีปฏิบัติ กฎ มาตรฐาน นโยบาย แผนงานหรือโครงการ งบประมาณ 
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Approach)  หมายถึง  การตัดสินใจที่เกิดจาก

แนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้งาน

ส าเร็จตามที่คาดหวัง  โยค านึงถึงความเหมาะสม

ของงาน  ระยะเวลาในการท างาน  ตลอดจนผล

ของงานที่คาดว่าจะได้รับเป็นประการส าคัญ  โดย

อาศัยข้อมูลบางประการที่จะช่วยให้งานส าเร็จ

ตามวั ตถุ ป ระสงค์   และการ ตัดสินใจที่มุ่ ง

ก ร ะ บ ว น ก า ร   ( The  Process- Oriented  

Approach)  หมายถึง  การตัดสินใจที่มุ่งเน้นการ

ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนเป็นส าคัญ  

เป็นการตัดสินใจภายใต้การยอมรับ  และความพงึ

พอใจ อัน เ กิดจากความรั บผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

อย่างประสิทธิภาพ ( เซเลนี  ,Zeleny,  1982)   

 สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง ทางเลือก

ด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุด และเป็นภารกิจหลัก

ของผู้บริหารที่จะต้องกระท าด้วยตนเอง ซ่ึงการ

ตัดสินใจเป็นกิจกรรมหลักของผู้น าองค์การเพื่อจะ

ให้ บ ร ร ลุ เ ป้ าหมายตามก าหนดไว้ ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจที่ดี

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเภทของกำรตัดสินใจ\ 

  ประเภทของการตัดสินใจ  มี 3 ประเภท  

ได้แก่ 

  1 .   ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง 

(Structure)  บางครั้ ง เ รียกว่าแบบก าหนดไว้

ล่วงหน้าแล้ว  (programmed) เป็นการตัดสินใจ

เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า จึงมีมาตรฐาน

ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว  โดยวิธีการ

ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกก าหนดไว้อย่าง

ชั ด เ จ น  ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ว า ง ไ ว ้

  2.   การ ตัดสินแบบไม่เป็นโครงสร้าง 

(Unstructre) บางครั้งเรียกว่าแบบไม่เคยก าหนด

ล่วงหน้ามาก่อน (Nonprogrammed) เป็นการ

ตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาซ่ึงมีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือ

มีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหา

แน่นอน เป็นปัญหาไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่าง

ชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  การตัดสินใจกับ

ปัญหาลักษณะนี้จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วยจึง

เ ป็ นปัญหาของผู้บริห ารระ ดับสูง   ต้อง ใช้

สัญชาตญาณ ประสบการณ์และความรู้ ข อง

ผู้บริหารในการตัดสินใจ 

  3 .   การ ตัดสิ นใจแบบก่ึ งโครงสร้าง 

(Semistructure)  เป็นการ ตัดสินใจแบบผสม

ระหว่างแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง  

คือบางส่วนสามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้ แต่

บางส่วนไม่สามารถท าได้  โดยปัญหาแบบก่ึง

โครงสร้างนี้จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและ

การพิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือมี

ลักษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมาก

ขึ้น ขั้นตอนจึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร 

ปัญหาบางส่ วนเ ขียนเป็ นแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ได้ แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถ

เขียนออกมาในรูปแบบจ าลองได้ 

 สุนันทา เลาหนันทน์ (2549 : 158) ได้

กล่าวเก่ียวกับการตัดสินใจ (Decision  making)  

ไว้ว่า  การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาเลือก

วิธีการปฏิบัติจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทาง 

เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว หรืออีก

ค วามหมายหนึ่ ง  การ ตัดสิ น ใจ  หมายถึ ง 

กระบวนการที่มีเหตุผลในการเลือกวิธีปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นหากมีการพิจารณา

การตัดสินใจจากสถานการณ์ทีเกิดขึ้นจะสามารถ

แบ่งการตัดสินใจได้เป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 

  1.  การตัดสินใจภายใต้สภาวะแน่นอน 

(Certainty) ได้แก่ การตัดสินใจที่มีข้อมูลสมบูรณ์
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แน่นอนเกือบทั้งหมด ท าให้สามารถก าหนดได้ว่า

สภาพการณ์ใดจะเกิดขึ้น และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ซ่ึงในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ตัดสินใจจะต้องพยายาม

เลือกทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด 

  2.  การตัดสินใจภายใต้สภาวะไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ได้แก่ การตัดสินใจที่ปราศจาก

ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน  ท าให้ไม่

สามารถทราบผลลัพธ์ที่ จะเ กิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจ  ซ่ึงจะส่งผลให้ไม่สามารถเลือกทางเลือก

ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้  ผู้ตัดสินใจอาจต้องมี

การใช้ดุลยพินิจ   และวิจารณญาณประกอบการ

ตัดสินใจ ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจจึง

ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของผู้ตัดสินใจ 

  3.  การตัดสินใจภายใต้สภาวะเสี่ยง (Risk) 

ได้แก่ การตัดสินใจตามข้อมูลที่พอมีอยู่บ้าง  แต่

ไม่สมบูรณ์ โดยข้อมูลที่มีอยู่ เป็นเพียงข้อมูล

เบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจคาดเดาความน่าจะ

เป็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้เท่านั้น แม้ผู้ตัดสินใจอาจ

ทราบถึงผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ แต่โอกาสที่

จะเกิดเหตุการณ์ตามทางเลือกนั้นอาจแตกต่าง

ออกไป เนื่องจากข้อมูลหรือปัจจัยบางอย่าง ผู้

ตัดสินใจไม่ทราบอย่างชัดเจนนั่นเอง  

กระบวนกำรตัดสินใจ 

  ข้ันตอนที่ 1 การระบุปัญหา (Define  the  

problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่าง

มาก  เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่  

ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของ

กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึง

ควรระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาดในการระบุ

ปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ผู้บริหารควรแยกแยะ

ความแตกต่างระหว่างอาการแสดง (symptom) 

ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน  

  ข้ันตอนที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย  

(Indentify  limiting  factors)  เมื่อสามารถระบุ

ปัญหาได้ถูกต้องแล้ว  ผู้บริหารควรพิจารณาถึง

ข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจาก

ทรัพยากรซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการ

ผลิต  ได้แก่ ก าลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งเวลาซ่ึงมักเป็น

ปัจจัยจ ากัดที่พบอยู่เสมอ ๆ การรู้จักข้อจ ากัด

หรือเง่ือนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วย

ให้ ผู้ บ ริ หารก าหนดขอบ เขตในการพัฒนา

ทางเลือกให้แคบลงได้  

   ข้ันตอนที่  3  การพัฒนาทาง เ ลื อ ก 

(Develop  potential  alternatives)  ขั้ น ตอน

ต่อไป  ผู้บริหารควรท าการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  

ขึ้นมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มี

ศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาให้

น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด 

  ข้ันตอนที่  4  การวิ เคราะห์ทางเลือก 

(Analyze  the  alternatives) เมื่อผู้บริหารได้ท า

การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดยจะน าเอาข้อดีและ

ข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน

อย่างรอบคอบและควรวิเคราะห์ทางเลือก 

  ข้ันตอนที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

(Select  the  best  alternative) เมื่อผู้บริหารได้

ท าการวิเคราะห์และประเมนิทางเลือกต่าง ๆ  แล้ว 

ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่

ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่

ดีที่สุดเพียงทางเดียว  ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมี

ผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด และให้

ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางครั้งผู้บริหาร อาจ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดย

พิ จารณาองค์ ป ระกอบที่ ดีที่ สุ ดของแต่ละ

ทางเลือกน ามาผสมผสานกัน 
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   ข้ันตอนที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไป

ปฏิบัติ  (Implement  the  decision) เมื่อผู้บริหาร

ได้ทางเลือกที่ ดีที่สุดแล้วก็ควรมีการน าผลการ

ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารควรก าหนด

โปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลา

การด าเนินงาน  งบประมาณและบุคคลที่

เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ชัดเจนและจัดให้มี ระบบการ

ติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่

ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริหารควรก าหนดระเบียบ

วิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้ันตอนที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( Establish  a  control  and  

evaluation  system)  ขั้ น ต อ น สุ ดท้ า ย ข อ ง

กระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการ

ควบคุมและการประเมินผล  ซ่ึงจะช่วยผู้บริหาร

ไดรับข้อมูลย้อนกลับ  เก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน

ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะ

ช่วยให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจใหม่

ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจทำงกำรบริหำร

สมัยใหม่ 

   ก า ร ว า ง แ ผ น แ ละ ก า ร จ ตั ด สิ น ใจมี

ความส าคัญต่อผู้บริหารทุกคนในการพัฒนา

อ ง ค์ ก ร   เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก า รมุ่ ง ไ ป สู่ ค ว ามมี

ประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสามารถด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีกระบวนการในการ

วางแผนและการตัดสินใจ  และการเลือกวิธีการ

ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและ

ก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไร  การวางแผนเป็น

เรื่องที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จขององค์การใน

อนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น  ระยะ

ยาว  ซ่ึงการจัดการบริหารงานสมัยใหม่จะต้องน า

แผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนดหน้าที่การท างาน

ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติงานใน

องค์การ  เป็นการเริ่มต้องของกลในการน าเอา

แผนงานไปสู่การปฏิบัติ  ซ่ึงบุคลากรในองค์การ

ได้รับมอบหมายงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมาย  โดยการน าเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ  การ

จูงใจ  การสื่อสาร  การควบคุม  การติดตาม  การ

ประเมินและตัดสินใจ  เพื่อเป็นตัวชี้ วัดการ

ปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้น ามาปรับปรุงแก้ไขผลการ

ท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ  อีก

ทั้งยังลดความเสี่ยงในการท างานด้านการเงินและ

ด้านทรัพยากรบริหารต่าง ๆ  การตัดสินใจของ

ผู้บริหารก็ยังเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในองค์การเช่นกัน  

ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหลายอย่างในการท างาน  

ดังนั้น  การวางแผนและการตัดสินใจเป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่งในการท างานให้องค์การประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  ภายใต้การ

ตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ   
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สรุปผังมโนทัศน์กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจทำงกำรบริหำรสมัยใหม่ 

 

 
 

บทสรุป 

  การวางแผนและการ ตัดสินใจทางการ

บริหารสมัยใหม่  ถือเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน

การบริหารงานในองค์การเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน  

ทุกฝ่ายงานได้ส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรม

หรือโครงการที่ เป็น ไปตามแผนขององค์การ  

ตลอดจนการวางแผนที่ดีจะช่วยให้องค์การประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ภายใต้

เง่ือนไขทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญไม่ว่าจะ

เ ป็ นทรั พย ากรกายภาพ   ทรั พย ากรมนุษย์   

ทรัพยากรทางเงิน  ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ให้

เกิดความเหมาะสม  และในการปฏิบัติงานบริหาร

นั้นต้องค านึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

องค์การ  เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การมีแนวทางใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีระบบการตรวจสอบและ

การควบคุมที่ ดีภายใต้กระบวนการวางแผน 6 

ประการ  ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การ

ก าหนดทางเลือก  ก าหนดข้อเสนอในแต่ละ

ทางเลือก การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  การปรับแผน

และการปฏิบัติตาม และผู้บริหารมีกระบวนการใน

การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในการ

ด าเนินงานให้เป็นตามทิศทาง  เป้าหมายของ

องค์การได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ในความคิดเห็นของแต่ละคนในด้านความรู้   

ความคิด มุมมองของแต่ละคน  จะดีหรือไม่ดีนั้น

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นส าคัญการ

ตัดสินใจจึงเสมือนอุปกรณ์การเสริมสร้างการ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงและน าพาองค์การ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัอดุรธำนี 

ที่  482 /2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิโครงการประชมุน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 

................................................. 

  ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะด าเนินโครงการจัดประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 

2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการและงานวิจัย ผ่านการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาออกสู่สาธารณชนในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการสร้าง

เครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการดังกล่าว ดังผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  

 

1. ที่ปรกึษำคณะท ำงำน 

1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพุาลัย  ทองธิราช  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร ์  รองคณบดี 

1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัฎาภรณ์  แสงทามาตย ์  รองคณบดี 

1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  กรเีทพ   รองคณบดี 

1.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุิสา  จัตุชัย   รองคณบดี 

หน้ำที่:  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานจัดประชุมน าเสนอผลงานวิจัย

อุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร ์  ประธานกรรมการ 

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย ์ กรรมการ 

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  กรีเทพ   กรรมการ 

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุิสา  จัตุชัย   กรรมการ 

2.5 นางสาวอารยา  ศรีสาพนัธ ์   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่:  อ านวยการและให้ความสะดวกแก่กรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย จัดท าโครงการประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 เสนอขออนมุติั 

ติดตามการด าเนินการ จัดการประชุมคณะท างานและเป็นสื่อกลางประสานงานฝ่ายต่างๆ 

 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธกีำรและประชำสัมพันธ ์                 

3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สายสีสด  ประธานกรรมการ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์

และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) 

3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พมิพ์สริิ  ชศูรีโฉม  กรรมการ  

3.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร  มานะจิตร  กรรมการ 

3.4  นางสาวจิรพร  จันลา    กรรมการ 

3.5  นายชาย  วรวงศเ์ทพ    กรรมการ 

3.6  นางสาวนวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์   กรรมการ  

3.7  นางสาวบุณยนุช  สุทธิอาจ    กรรมการ 

3.8  นางปิยะภรณ์  ไพทยาภรณ ์   กรรมการ  

3.9  นายศราวุธ  ผิวแดง     กรรมการ 

3.10 นางสาวสาวิณีย์  พลเยีย่ม    กรรมการ 

3.11 นางสุพรรษา  ปัญญาทอง    กรรมการ 

3.12 นางสุวัฒนา  ดีวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

 2. เป็นพิธีกรในพิธเีปิด พิธีปิด และมอบเกียรติบัตรจัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน 

เพลงและ VCD มหาวิทยาลัย 

  3. จัดท าแผ่นพับ ป้ายวิ่งหน้ามหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ 

  4. จัดสถานที่พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรบักิจกรรมการประชุม 

  5. จัดเตรียมหน่วยประชาสมัพนัธ์และการต้อนรับตลอดงาน 

   6. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

  

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนกำรวิพำกษ์และกำรน ำเสนอบทควำม คัดกรองผลงำนและกำรประกวดผลงำน  

 4.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  ประธานกรรมการ 

 4.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทศันา  สุทธิกุลสมบัติ  กรรมการ 

 4.3  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ  ธรีสรณ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกอร บุญม ี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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 4.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ศรีสุนนัท์ ประเสริฐสังข ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  ณ หนองคาย  กรรมการ 

 4.10  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา  ธัญสนุทรสกุล กรรมการ 

 4.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  กรรมการ 

 4.12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท ์ กรรมการ 

 4.13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  เอ้ือมธรุพจน ์  กรรมการ 

 4.14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง  กรรมการ 

 4.15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ ์  กรรมการ 

 4.16  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  กิจธนวัฒน ์  กรรมการ 

 4.17  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพร  มานะจิตร  กรรมการ 

 4.18  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน เมฆกมล   กรรมการ 

 4.19  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัฎาภรณ์  แสงทามาตย ์  กรรมการ 

 4.20  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  กรีเทพ  กรรมการ 

 4.21  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย  เวชนนินาท  กรรมการ 

 4.22  ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ุภกฤต  ปิติพัฒน ์  กรรมการ 

 4.23  ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ  กรรมการ 

 4.24  ดร.สาวิตรี  บุญม ี  กรรมการ 

 4.25  ดร.ชนญัฎา  สินชื่น    กรรมการ 

 4.26  นางสาวนฤพรรณ  ต้ังวานิชยเ์จริญ  กรรมการ 

 4.27 ดร.ประวณี  ปาณศุภวัชร  กรรมการและเลขานุการ  

 หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

   2. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงานและรางวัลผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์  

3. ประสานผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยและตรวจสอบคณุภาพผลงาน  

4. สรรหาและประสานผู้เชีย่วชาญเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน  

5. พิจารณากลั่นกรองผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

6. จัดโปรแกรมการน าเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมย่อย  

7. จัดเตรียมประวัติและผลงานของผู้วิพากษ์  

8. ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประเมินแก่ผู้วิพากษ์ 

9. จัดเตรียมบทความใหผู้้วิพากษ์ก่อนการน าเสนอ 

10. จัดประกวดผลงานน าเสนอในห้องประชุมย่อยและผลงานโปสเตอร ์

11. ประสานการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้วิพากษ์ 

12. รายงานผลการประกวดกับฝ่ายประมวลผลและประเมินผล 
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำรกำรประชุม (Proceedings), Flash Drive Proceedings, คู่มือการประชุม  

 5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  กรเีทพ   ประธานกรรมการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  เมฆกมล  รองประธานกรรมการ 

5.3  ดร.สาวิตรี  บุญม ี    กรรมการ 

5.4  นางสาวฐาปนี  เพ็งสุข    กรรมการ 

5.5  นางสาวนิษา  ศักด์ิชูวงษ์    กรรมการ 

5.6  นายเสกศิลป์  มณศีร ี    กรรมการ 

5.7  นางสาวสุดารัตน์  หนองหารพิทักษ์   กรรมการ 

5.8  นางสาวสมวรร  ธนศรีพนิชชัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

2.  จัดท าเอกสารการประชุม (Proceedings) , Flash Drive Proceedings, คู ่ม ือการ

ประชุมและแผนผังการจัดงาน  

 3. ประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารการประชุม (Proceedings) และ Flash Drive 

Proceedings 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำรและสถำนที่  

 6.1  นางสาวกมณทิพย์  ชูประทีป ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการตลาด

และสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลกี) 

6.2  ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ิศวมิล  บัวราษฎร ์  กรรมการ  

6.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท  กรรมการ 

6.4  นายคมกริช  สนิทชน    กรรมการ 

6.5  นายณพล  ธนาวัชรากุล    กรรมการ 

6.6  นางสาวณัฐศิริ  พงศาวล ี    กรรมการ 

6.7  นางสาวพีระนันท์  ค าบอนพิทักษ์   กรรมการ 

6.8  นายอนศุักด์ิ  รัตนกนกกาญจน ์   กรรมการ 

6.9  นางสาวอนาทินี จาปุร ี    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่:  1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

  2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย บรเิวณอาคาร 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ  

  3. จัดท าโปสเตอร์ผลงานใหค้รบถ้วนและสวยงาม 

  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 



 

 

 
 

311 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลและประเมินผล 

 7.1  ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ุภกฤต  ปิติพัฒน ์ ประธานกรรมการ (สาขาวิชา 

  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 

 7.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัฎาภรณ์  แสงฑามาตย ์ กรรมการ 

 7.3  นายปราการ  พพิัฒน์สูงเนิน   กรรมการ 

 7.4  นายศักรินทร์  วังคะฮาต    กรรมการ 

 7.5  นางสาวสาวิณี  สุรยิันรัตนกร   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่:  1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

  2. ประมวลผล สรุปผลคะแนน การคัดเลือกผลงานน าเสนอที่ได้รับรางวัล 

  3. จัดท าแบบประเมินฯ ประเมิน และสรุปผลฯ  

 4. จัดท ารายงานสรุปผลโครงการฯ 

   5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนและดแูลวทิยำกร 

 8.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุิสา  จัตุชัย   ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการจัดการ 

        ทั่วไปและ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด) 

 8.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน  เซียวประจวบ  กรรมการ 

 8.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา  ธีระสาร   กรรมการ 

 8.4  นางกมลรัตน์  โยธานนัต์    กรรมการ 

 8.5  นายชัยธชั  ทุประดิษฐ์    กรรมการ 

 8.6  นางชลนที  บรูรุ่งโรจน ์    กรรมการ 

 8.7  นางสาวปารนารี  บ่ายฤกษ์ดี   กรรมการ  

 8.8  นางสาวสุชีรา  สนิทรพัย ์    กรรมการ 

 8.9  นางระพพีรรณ  จันทรสา    กรรมการ 

 8.10  นางสาวศศปิระภา  พรหมทอง   กรรมการ 

 8.11  นางสาวศรนิรัตน์  ศงสนันทน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่:  1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

  2. ประสานวิทยากร การเดินทาง ท่ีพัก เอกสารประกอบการบรรยาย  

 3. ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ดูแลอาหารว่างและเครื่องด่ืมระหว่างการบรรยาย  

 4. อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
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 9.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา  มูลศร ี   ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการบัญชี) 

 9.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ศักด์ิสุรียม์งคล  กรรมการ 

 9.3  ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์บญญาภา  โสอุบล  กรรมการ 

 9.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปญิะธิดา  อมรภญิโญ  กรรมการ 

 9.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนมพร  ข่าขนัมาล ี  กรรมการ 

 9.6  นางสาวกนกกาญจน์  ใต้จันทร์กอง   กรรมการ 

 9.7  นางธวัลรัตน์  กมลจรัสเวทย ์   กรรมการ 

 9.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัวิสา  เนื่องสมศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่:  1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

  2. ยืมเงินมหาวิทยาลัย เบิก-จ่าย ดูแลการใช้งบประมาณ  

  3. ด าเนินการเก่ียวกับใบเสร็จรับเงินส าหรับการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 

 10.1  นางอารยา  โพธศิิร ิ    ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการเงิน) 

 10.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย  เดชรอด  กรรมการ 

 10.3  นายสุพจน์  สกุลแก้ว    กรรมการ 

 10.4  นาวสาวสุพักตร์  มะกุล    กรรมการ 

 10.5  นางเสาวนยี์  สิทธิโชติ    กรรมการ 

 10.6  นายปรญิญา  กันหาสินธุ ์   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

           2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ ใบเซ็นชื่อ เกียรติบัตรส าหรับ ผู้น าเสนอ /

ผู้วิพากษ์ ป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อคณะท างาน  

 3. จัดเตรียมกระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  

 4. จัดระบบรับลงทะเบยีนในวันจัดงาน 

  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่   

 11.1  นางกรรณิการ์  ศรีไชยโยรักษ์ ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการจัดการ

การโรงแรม) 

 11.2  นางสาวโชติกา  นาคประสูตร   กรรมการ 

 11.3  นางสาวปริชญา  อุดมผล    กรรมการ 

 11.4  นายธีระพล  คุณบรุาณ    กรรมการ 

 11.5  นางสาวณัฐกานต์  รุ่งเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

 2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม/วิทยากร/ผู้วิพากษ์/ประธาน

และเลขานุการห้องประชมุย่อย 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของที่ระลึก 

 12.1  นางสาวรุ่งตะวัน  บรูณ์พนากานต์    ประธานกรรมการ (สาขาวิชาการบรหิาร 

        ทรัพยากรมนุษย์) 

 12.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ ์  กรรมการ 

 12.3  นางวฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน ์   กรรมการ 

 12.4  นางสาวอรจิตรา  มีจันท ี    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่: 1. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

           2. จัดหากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม/ของทีร่ะลึกส าหรับวิทยากร 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

 13.1  นายอนศุักด์ิ  รัตนกนกกาญจน ์   ประธานกรรมการ  

13.2  นายนฤพนธ์  ลาลด    กรรมการ 

13.3  นางสาวหทัยชนก  วงค์บุญชา   กรรมการ   

13.4  นางสาวอารยา  ศรีสาพนัธ ์   กรรมการ 

13.5  นางธนารีย์  เลศินราพนัธ์     กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่:  1. จัดท าเว็บไซต์การประชมุน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ  

  2. จัดท าสรุปจ านวนผลงานทีส่่งเข้าร่วมการประชมุน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติฯ  

  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  4. ให้ข้อมูลรายละเอียดของการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติแก่ผู้ที่สนใจ 
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คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 



 

 

 
 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความรับผิดชอบด้านเน้ือหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน 

และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
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