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แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ตาบลท่าผา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
Guidelines of Setting Manufacturing Cost for Small Ceramic
Factory, Tha Pha Sub-District, Koh Kha District,
Lampang Province
วราพร กลิ่นประสาท1

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิ ตของโรงงาน
เซรามิกขนาดเล็ก ตาบลท่าผา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการ
ผลิต เป็นเครื่องมือวิจัย หน่วยวิเคราะห์คือผู้ผลิตโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่มีคนงานไม่
เกิน 20 คน จานวน 7 โรงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรมิกขนาดเล็ก
สามารถคานวณโดยใช้ระบบต้นทุนปกติ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดย
ใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ดังนั้นในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์
จึงใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและ
ค่ าแรงงานที่ เกิ ด ขึ้ น จริง ส่ ว นค่ าใช้ จ่ ายในการผลิ ต ใช้ ก ารประมาณการโดยใช้ อั ต รา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่ วนตามปริมาณการผลิต องค์ประกอบ
ของต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการคานวณต้นทุนการผลิต คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต พบว่ากระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 7.69
บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 3.38 บาทต่อหน่วย ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง 2.22 บาทต่อหน่วย และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 2.09 บาทต่อหน่วย คิดเป็น
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 43.95 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 28.87 และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ร้อยละ 27.18
คาสาคัญ: แนวทาง ต้นทุนการผลิตของโรงงาน โรงงานเซรามิก
1

อาจารย์ คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง wararawa1@hotmail.com
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Abstract
The aim of this research is to study how to set the manufacturing
cost for the small ceramic factory in Tha Pha Sub-district, Koh kha District,
Lampang Province. It is the participatory research by interviewing and
filling in the details of manufacturing cost form. The samples were the
seven owners of small factories in which consisted of not more than
twenty employees. The data analysis used the content analysis.
The research found that guidelines of setting manufacturing cost
of small ceramic factory were calculated by using normal costing. Due to
the factory manufactured various products by using the same basic
materials. Therefore, in allocating costs to products, so use an estimate of
the expenses to the product which is to be used, the cost of raw
materials and labor. The expense in the production section use estimate
using the Plant wide Rate. the estimated expenses were divided into
three parts; cost of direct materials, direct labor and manufacturing
overhead. The rate of manufacturing overhead based on product volume.
For example, the cost of 3-leg incense burner was 7.69 baht per each
(unit). It divided into the cost of direct materials was 3.38 baht, the cost
of direct labor was 2.22 and the cost of manufacturing overhead was 2.09
baht. The percentage showed that the direct materials was 43.95 %, the
cost of direct labor was 28.87 % and the cost of manufacturing overhead
was 27.18 %.
Keywords: Guidelines, Manufacturing Cost, Ceramic Factory
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อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยซึ่งจัดได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
แหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดล าปาง ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่ องปั้นดินเผาที่สาคัญในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งแร่ดินขาวมากที่สุด ในประเทศไทยและมี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการน าไปใช้ เป็ น ส่ ว นผสมของเนื้ อ ดิ น ปั้ น ในการท า
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ต้ อ งการความขาว จึ ง เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ จั ด อยู่ ในลั ก ษณะ
อุ ต สาหกรรมที่ ส ร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม เพราะเป็ น การแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ าเพิ่ ม จึ งได้ มี ก ารผลิ ต และจ าหน่ ายเซรามิ ก เป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะในเขตอาเภอเกาะคาที่มีการผลิตและจาหน่ายเซรามิกมากที่สุดในจังหวัด
ล าปางมี จ านวนโรงงานเซรามิ ก 65 แห่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นต าบลท่ า ผา ซึ่ ง มี
โรงงานผลิ ตเซรามิก จานวน 32 แห่ ง และได้รับ การส่ งเสริมทั้ งหน่วยงานระดับ
จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมชุมชน โดยโรงงานเซรามิกที่มีอยู่จานวนมากถือเป็น
แหล่งหั ตถอุตสาหกรรมที่ส ร้างงานและรายได้ให้ กั บคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง
(ศูนย์พัฒ นาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลาปาง, 2557: ออนไลน์) แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์เซรามิกของจังหวัดลาปาง พบว่า โรงงานเซรามิกได้รับผลกระทบจาก
การปรับขึ้นต้นทุนการผลิตของค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้ประกอบการเซรามิกขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องแบกรับต้นทุน
ทางการผลิ ตที่ สู งขึ้น เพราะฉะนั้ น การท าให้ ต้น ทุ นการผลิ ตที่ ต้ องต่ าที่ สุ ดโดยที่
คุณ ภาพและคุ ณ ค่ าในการใช้ งานยังคงอยู่ภ ายใต้ การยอมรับ ของลู ก ค้านั้ น การ
คานวณต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากมูลค่าของต้นทุนที่ถูกต้องมี
ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายและการเพิ่มกาไรให้แก่ผู้ผลิต ซึ่งถ้ามูลค่าของ
ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้องอาจทาให้ผู้ประกอบการขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบปัญหาดังกล่าวจึงได้
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มีการจัดการอบรม หัว ข้อ การคิดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นโดยเชิญ อาจารย์คณะบัญ ชี วิทยาลั ย
อินเตอร์เทคลาปาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
จากการให้บริการวิชาการดังกล่าว พบว่า ผู้ผลิตที่มีความต้องการความรู้ใน
การคิดต้นทุนการผลิตจานวน 9 ราย อยู่ในเขตตาบลท่าผา 7 ราย ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการผลิต ทาให้ไม่ทราบต้นทุนการผลิต
ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดราคาขาย รวมถึงไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิก
ขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกินแห่งละ 20 คน เพื่อเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
ให้มีความถูกต้อง นาไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ ผลิตซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ต่อไป และพัฒ นาผู้ผลิตดังกล่าวให้ มีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการคิดต้นทุ นการผลิ ตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ ก
ตาบลท่าผา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีขอบเขต 4 ด้าน คือ
1. เนื้อหา เน้นประเด็นการมีส่วนร่วมหาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
2. ระยะเวลาวิจัย จานวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558
3. พื้นที่ในการวิจัยคือ ตาบลท่าผา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
4. ประชากรคื อ โรงงานเซรามิก ขนาดเล็ ก ที่ มีคนงานไม่เกิ น 20 คนที่ มี
ความต้องการความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตจากการเข้าร่ว มอบรมกับศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จานวน 7 โรงงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการผลิตและโครงสร้าง
ต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา

5

จาแนกต้นทุนตามส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์

แนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
มีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
1. วิเคราะห์ ส ภาพการดาเนิ นงานของโรงงานเซรามิกที่มีความต้องการ
ความรู้ในการคิด ต้น ทุ น การผลิ ต ทั้ ง 7 โรงงาน เพื่ อ ให้ เกิด การมี ส่ ว นร่วมในการ
ดาเนินงาน โดยเลือกผลิตภัณฑ์หลัก คือกระถางธูป 3 ขา ในการหาแนวทางการคิด
ต้นทุนการผลิต
2. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดต้นทุนการ
ผลิตซึ่งกล่าวถึงการจาแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์, 2552: 17-21) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
2.1 วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
ของการผลิตสินค้าโดยสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิด
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หนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และสาคัญ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ
2.1.2 วัต ถุดิบ ทางอ้อ ม (Indirect Materials) หมายถึง วัต ถุดิ บ
หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการผลิต ในบางครั้งวัตถุดิบทางอ้อมอาจถูกเรียกว่า วัสดุโรงงาน ซึ่งจะถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตชนิดหนึ่ง
2.2 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่
คนงานที่ทาหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจ่ายในลักษณะตามชิ้นงาน รายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือนโดยปกติค่าแรงงานจะถูกจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ต่างๆ ที่จ่ายให้ แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าสาเร็จรูป
โดยตรงซึ่งโดยปกติจะมีจานวนค่าแรงงานที่มีจานวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน
ทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และถือเป็นค่าแรงงานส่วนสาคัญในการแปร
รูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป
2.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ของบุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การผลิ ต ซึ่ ง ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต โดยตรง
ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต
2.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต (Manufacturing Overhead) หมายถึ ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยชนิ ด ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สิ น ค้ า ในโรงงานเท่ า นั้ น ซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรง
ทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอื่น ได้แก่ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา
เป็ น ต้น และในการรวบรวมข้อ มู ล ด้ านการสร้างผลิ ต ภั ณ ฑ์ (พั ช นิ จ เนาวพั น ธ์ ,
2555: 8-9) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือระบบต้นทุนจริง (Actual Costing) คือระบบ
บัญชีที่ได้บันทึกต้นทุนการผลิตทุกชนิดตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดระหว่างงวด ซึ่ง
ระบบนี้เป็นระบบที่รายงานผลการดาเนินงานในอดีต ระบบต้นทุนปกติ (Normal
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่สร้างขึ้นมานิยมใช้สาหรับกิจการที่ผลิ ตสิ นค้าหลาย
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ชนิ ด โดยใช้ ท รั พ ยากรการผลิ ต ร่ ว มกั น ดั งนั้ น เพื่ อ ความสะดวกในการปั น ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่าย
การผลิ ต ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด และระบบต้ น ทุ น มาตรฐาน (Standard
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่ต้องการให้กระบวนการทางานทั้งองค์ การเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์การ จึงต้องมีการประมาณการต้นทุนที่จะใช้ในการดาเนินงาน
ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเมื่อวันสิ้นงวด
ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ได้หรือไม่

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้สาหรับเก็บข้ อมูลทั่วไปของโรงงาน
เซรามิก รวมถึงขั้นตอนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เพื่อนามาใช้ประกอบในการ
คิดต้นทุนการผลิต และ แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
2. การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อ
อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา ส่วนข้อมูลที่
รวบรวมได้จากแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต โดยจาแนกต้นทุนตาม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่ าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิต จะนามาคานวณหาต้นทุนการผลิต
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ
การสั ม ภาษณ์ และการออกแบบฟอร์ ม การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดต้ น ทุ น การผลิ ต
เกี่ยวกับ วัตถุดิ บทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่ าใช้จ่ายในการผลิ ต โดยให้
ความรู้แก่ผู้ผลิตเซรามิกแต่ละแห่ง เพื่อนาแบบฟอร์มไปใช้ในการบันทึกในช่วงเดือน
มกราคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิตเซรามิก มาจัดทาเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
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ผลการวิจัย
ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3
ขา จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ผลิตเซรามิกที่มีความต้องการความรู้ในการคิด
ต้นทุนการผลิต ที่อยู่ในเขตตาบลท่าผา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน 7
ราย เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา พบว่า
ขั้นตอนการผลิตประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบขึ้นรูป การผลิตกระถางธูป 3 ขา นั้น ดินถือ
เป็นวัตถุดิบส าคัญ ที่ ใช้ในการผลิ ตเซรามิก ผู้ ผ ลิ ตซื้อดินจากพ่ อค้าคนกลาง เมื่ อ
ผู้ ผ ลิ ต ได้ ดิ น ที่ ซื้ อ มาแล้ ว จะท าการเตรี ย มน้ าดิ น หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Slip น้ าดิ น
ประกอบด้วยดินขาว ดินดามาปั่นกวนผสมกับน้า และ โซเดียม ในถังปั่นดินซึ่งมี
แกนกลางเป็นเพลาเหล็กหมุนรอบถังทาให้เนื้อดินผสมกับน้าเป็นเนื้อเดียวกันจน
เป็นน้าโคลนที่มีลักษณะข้นเหลว
ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทาการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้าดินลงในแบบ
พิมพ์ เป็นขั้นตอนในการนาน้าดินที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เทลงในแบบ
พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เมื่อทิ้งน้าดินไว้ระยะเวลาหนึ่ง จนได้ความหนาของชิ้นงานตาม
ต้องการ เทน้าดินกลับคืน ปล่อยทิ้งให้เนื้อดินแข็ง ตัว ประมาณ 1-2 วันจากนั้นจึง
แกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ ผึ่งลมให้แห้ ง จะได้ผลิตภัณ ฑ์ตาม
แบบที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 การตกแต่งและเช็ดน้าเป็นขั้นตอนในการนาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป
เสร็จแล้ว มาตกแต่งรอยตะเข็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใบเลื่อย ให้ผิวเรียบพร้อมทั้ งทา
การเช็ดด้วยฟองน้าตกแต่งผิวดินให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม หลังจากนั้นจะนา
ผลิตภัณฑ์ไปผึ่งลมอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การวาดลาย เป็นขั้นตอนในการนาผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้วมาทา
การวาดลวดลายตามแบบที่ต้องการด้วยพู่กัน สี ผสมที่ใช้มีส่วนประกอบของสีผงสี
น้ าเงิน ดิ น อังกฤษ น้ ายาเคลื อบผสมสี และน้ า จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ผ ลิ ต พบว่ า
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อัตราส่วนในการผสมให้เกิดเป็นสีที่ใช้วาดลายนั้นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันส่วน
ใหญ่จะใช้สีผงต่อดินอังกฤษในอัตราส่วน 1:2
ขั้นตอนที่ 5 การชุบเคลือบ เป็นขั้นตอนในการนาผลิตภัณฑ์ที่วาดลายแล้วมา
ทาการชุบน้ายาเคลื อบที่ซื้อสาเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที และระหว่างการชุบน้า
เคลือบต้องทาการควบคุมความหนาของผิวเคลือบให้ได้มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 6 การเผาเคลือบ เพื่อให้น้ายาเคลือบหลอมเป็นเนื้อแก้วติดแน่น
อยู่บนผิ วผลิ ตภัณ ฑ์ เป็นขั้นตอนในการนาเอาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ผ่านการชุบเคลื อบมา
จัดเรียงในเตาเผาซึ่งในการเผาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง ใช้แก๊ส
เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,250 องศาเซลเซียส โดยเตาเผา 1
เตา จะใช้แก๊สถังละ 48 กิโลกรัม จานวน 2.5 ถัง
ขั้ น ตอนที่ 7 การบรรจุ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รูป หุ้ ม ด้ ว ยหนั งสื อ พิ ม พ์ เพื่ อ
ป้องกันการเสียหายแล้วนาไปบรรจุในเข่งปิดฝาเรียบร้อย พร้อมส่งให้ลูกค้า
ส่วนโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา จาแนกตามส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
วัตถุดิบ ประกอบไปด้วย น้าดิน สีผสม น้ายาชุบเคลือบ และค่าแก๊ส
ค่าแรงงาน แบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น ค่าแรงรายชิ้นและค่าแรงงาน
รายวั น ค่ า แรงงานที่ รั บ เหมาเป็ น รายชิ้ น คื อ ขั้ น ตอนเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง มี ก าร
รับเหมาในการเตรียมน้าดิน ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการหล่อน้าดินลงใน
แบบพิมพ์ พร้อมแกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ ขั้นตอนการตกแต่งและเช็ดน้า และ
ขั้นตอนการวาดลาย ส่วนค่าแรงงานเป็นรายวัน คือขั้นตอนการชุบเคลือบ ขั้นตอน
การเผาเคลือบ และ ขั้นตอนการบรรจุ
ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต ประกอบไปด้วย ค่าเสื่ อมราคาอาคาร เครื่องจักร
อุปกรณ์และยานพาหนะ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง ค่า
น้าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าน้ามัน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
แนวทางการคานวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา ซึ่งได้ข้อมูลมา
จากแบบฟอร์มการบั นทึ กรายละเอีย ดต้น ทุ น การผลิ ต ประกอบไปด้ ว ยวัตถุดิ บ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีวิธีการคานวณต้นทุนได้
ดังนี้
วัตถุดิบทางตรงคือวัตถุดิ บหลักที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตซึ่งผู้ผลิตแต่
ละรายจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการคานวณต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต สามารถคานวณได้จาก
=

ต้นทุนที่ใช้ต่อครั้งในการผลิต
จานวนที่ผลิตได้ต่อครั้ง

ส่วนค่าแก๊สถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่
และสาคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้า
จากการวิจัยพบว่าต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 3.38 บาทต่อชิ้น รายละเอียดมีดังนี้ น้าดินมีต้นทุนต่อหน่วย 0.69
บาท สีผสมมีต้นทุนต่อหน่วย 0.44 บาท น้ายาชุบเคลือบมีต้นทุนต่อหน่วย 0.22
บาท และค่าแก๊สมีต้นทุนต่อหน่วย 2.03 บาท
ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าจ้างแรงงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ค่าแรงงานที่รับเหมาเป็นรายชิ้นและค่าแรงงานเป็นรายวันสามารถคานวณได้จาก
=

ค่าแรงงานรายวัน
จานวนที่ผลิตได้ต่อวัน
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ค่าแรงงานของการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2.22
บาทต่อชิ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้ ดังนี้ ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบมี
ค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.04 บาทขั้นตอนการขึ้นรูป มีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ ากับ
0.50 บาท ขั้น ตอนการตกแต่งและเช็ดน้ ามีค่ าแรงงานต่อ ชิ้น เท่ ากับ 0.60 บาท
ขั้นตอนการวาดลายมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.50 บาท ขั้นตอนการชุบเคลือบมี
ค่ าแรงงานต่ อ ชิ้ น เท่ ากั บ 0.23 บาท ขั้ น ตอนการเผาเคลื อ บมี ค่ าแรงงานต่ อ ชิ้ น
เท่ากับ 0.28 บาท และขั้นตอนการบรรจุมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.07 บาท
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถใช้
ร่ ว มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อื่ น ได้ ซึ่ ง ยากต่ อ การแบ่ ง แยกต้ น ทุ น ได้ ชั ด เจนจึ ง ใช้ ก าร
ประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่ว นตามปริมาณการผลิตสามารถคานวณได้
จาก
=

ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี
ปริมาณการผลิตต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยในการผลิตกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ 2.09
บาทต่อหน่วยต้นทุนการผลิตกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ
= วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต
= 3.38 + 2.22
+ 2.09
= 7.69
สรุปการวิจัย
แนวทางการคิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต ของโรงงานเซรมิ ก ขนาดเล็ ก สามารถ
คานวณโดยใช้ ระบบต้น ทุ น ปกติ (Normal Costing) เนื่ องจากผู้ ผ ลิ ต มี การผลิ ต
สินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันไม่ สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่าย
การผลิตที่จะใช้จริงได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต
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ให้ กับ ผลิ ตภัณ ฑ์แต่ล ะชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิ ตให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตใช้การประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต ซึ่งสามารถ
นามาสรุปเป็นต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ 7.69 บาทต่อชิ้น คิด
เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 43.95 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 28.87 และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 27.18
อภิปรายผล
แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตแบ่งได้ตามองค์ประกอบของการคานวณ
ต้นทุนการผลิต คือวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล เต๋มา (2553: 44) และ รุ้งดาว แสนทอน (2554:
50) พบว่าการคานวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขาได้กาหนดให้ค่าแก๊สถือ
เป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และสาคัญ ที่ใช้ในการ
ผลิ ต สิ น ค้ า รวมถึ งการใช้ ร ะบบต้ น ทุ น ปกติ (Normal Costing) ซึ่ งจะใช้ ต้ น ทุ น
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้การ
ประมาณการ และ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการ
ผลิตร่วมกันไม่สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะใช้จริงได้ดังนั้นเพื่อความ
สะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใ ช้วิธี
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งดาว
แสนทอน (2554: 59) และ นฤมล เต๋ ม า (2553: 46) ที่ ส รุ ป ว่ า การปั น ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยชั่วโมงการผลิตเป็นฐานในการปันส่วน
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบของผู้ผลิตแต่ละรายมีราคาไม่เท่ากัน ผู้ผลิตควรมี
การรวมกลุ่มกันในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ในราคาที่ต่า ซึ่งทาให้ลดต้นทุนในส่วน
นี้ได้
2. ควรมีการจดบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างสม่าเสมอเพื่ อ
การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
ตาบลท่าผา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง นี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และ
ความอนุเคราะห์จาก ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
และ ดร.กรวิ ก พรนิ มิ ต ร รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย อิ น เตอร์ เทคล าปาง ที่ ใ ห้
งบประมาณในการจัดทาวิจัยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณฑวรรณ วิงวอน ที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ ผ ลิ ตในโรงงานสาธรเซรามิ ก โรงงานสุ ขแก้ วเซรามิ ก
โรงงานชัยมุณีเซรามิก โรงงานสวนเหนือเซรามิก โรงงานสายันต์เซรามิก โรงงานบา
ระมีเซรามิก และโรงงานหนุ่มเซรามิ ก ทุ กท่านที่ ได้ให้ ความช่วยเหลื อในการให้
ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยนี้สาเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
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การดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาแพงเพชร
Business Operation Based on the Sufficiency Economy
Philosophy and the Marketing Factors which Affect to
Decision Making of Buying the Community Enterprise of
Kamphaeng Phet Province

เพชรา บุดสีทา1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาแพงเพชร แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 246 กลุ่ม
ลู ก ค้ าที่ ซื้ อ สิ น ค้ า ของกลุ่ ม ฯ 323 คน สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยการสกัดองค์ประกอบ ( Factor Extraction) ผลการวิจัยพบว่า 1) ดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงานทุกด้าน
ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนาเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการ
ดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถ
อธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบคือ 2.1)
การส่งเสริมการตลาด 2.2) ผลิตภัณ ฑ์ ราคา และช่องทางจัด จาหน่าย 2.3) ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: การดาเนินธุรกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
dr.aung1962@outlook.co.th
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Abstract
This research aimed to investigate 1) The business operating
conditions of the community enterprise 2) Marketing factors affecting the
purchase of products. This research used the Research and Development
methodology to investigate in all aspects. Data sources consisted of SME
entrepreneurs 246 group and customer 323 persons. The statistics used in
this study consisted of the percentage and the mean by extracting elements
(Factor Extraction). The findings indicated that 1) Implementation of the
community enterprise has adopted Sufficiency Economy Philosophy in
operation: marketing, management, production, financing, human
resource, product development and Sufficiency Economy Philosophy 2)
Market factors affecting the purchase of products, the element was 67.31
percent and the elements were divided into 4 groups, namely 2.1)
Marketing Promotion 2.2) Prices and products distribution facility 2.3) The
local knowledge and 2.4) Exhibition of products and products presentations.
Keywords: Business operation, Sufficiency Economy Philosophy, Community
enterprise, Marketing Mix
บทนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดารัสให้ผู้บริหารประเทศและ
ประชาชน เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นลาดับขั้น ไม่เน้น
เพี ย งการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว มาเป็ น เวลานานแล้ ว เช่ น พระบรม
ราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่ว่า " ในการพัฒนาประเทศนั้นจาเป็นต้องทา
ตามลาดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการ
ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว.....”
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้ มีความพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มี อาชีพและฐานะเพียงพอ ที่
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จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วน
การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลาดับด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันการผิดพลาดล้มเหลง" และพระราชดารัสเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2517 "...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด
แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักความพออยู่
พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด......" ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐทั้งในการพัฒ นาและบริห ารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พั ฒ นาเศรษฐกิจ เพื่ อให้ ก้าวทั น ต่ อ โลกยุคโลกาภิ วัตน์ ความพอเพี ยง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึงความจาเป็ น ที่จะต้องมี ระบบภู มิคุ้มกัน ในตัว ที่ ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนา
วิช าการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551: 179)
รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็น
วิสาหกิจชุมชน วิธีการแบบนี้เป็นการให้โอกาสแก่ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ชุมชน นามาปรับหรือพัฒ นาให้ เกิ ดมูลค่า ส่งเสริมให้ ชุมชนในระดับ รากหญ้ าได้รู้จัก
ตนเอง เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ชุมชนได้เห็นความสาคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน
ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็นแผนแม่บทของชุมชนนั้น ๆ แนวคิดในการพัฒนา
วิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเป็นแนวทาง
หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนได้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทาให้ สร้างพลัง ในการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ที่เน้ นกระบวนการ ส่ งเสริมให้ ชุมชนมีความรัก ความ
เมตตา เพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ในชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ทางานด้วยกั น ทาให้ การพัฒ นาชุมชนประสบผลส าเร็จได้ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 24)
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ในปี 2556 จั ง หวั ด ก าแพงเพชรได้ อ นุ มั ติ ก ารจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
จานวน 635 แห่ง 12,276 ราย จาแนกประเภทกิจกรรมการผลิตและบริการ รวม 20
ประเภท ประกอบด้วยผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป ผ้าทอและเสื้อผ้า เครื่องจัก
สาน ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งจั ก รกล ของช าร่ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร เครื่ อ งดื่ ม
เครื่องประดับ เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง ปัจจัยการผลิต เครื่องปั้น ร้านค้าชุมชน
ออมทรัพย์ชุมชน สุ ขภาพและอื่น ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) วิส าหกิจ
ชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการประเมินศักยภาพและจัดลาดับชั้น เพื่อการส่งเสริมและ
การพัฒ นา ปรากฏว่ามีจานวนกลุ่มที่อยู่ในระดับชั้นดี จานวน 100 กลุ่ม ระดับปาน
กลาง จานวน 250 กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา จานวน 285 กลุ่ม หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.80 , 39.40 และร้อยละ 44.80 ตามลาดับ (เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร,
2556: 1) และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้เท่าที่ควร กาลังการผลิตสินค้ายังไม่เพียงพอกับความสามารถในการ
ผลิ ต ตลาดส าหรับ การจาหน่ายสิ น ค้ามี ช่องทางจากัด ขาดความรู้ด้านการบริห าร
จัดการการตลาด การพั ฒ นาการผลิ ต ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของตลาด
สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ขาดความร่ ว มมื อ อย่ า งแท้ จ ริ ง ขาดเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จาก
ภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ (เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร, 2556: 12)
ดังนั้นการจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ ธีร
พันธ์ โล่ห์ทองคา (มติชนรายวัน, 2550) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่ ว่า “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ ในระดับพอประมาณและพอดี “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกั บ
ระดั บของความพอเพี ยง จะต้อ งเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผ ล โดยพิ จารณาจากเหตุ ปั จจัย ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างรอบคอบ “การมีภูมิคุ้ มกันที่ ดีในตัว ” หมายถึง การเตรียมตัว ให้
พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสั้นและยาว“เงื่อนไข
ความรู้” ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
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และมี ค วามระมั ด ระวั งในขั้ น ปฏิ บั ติ และ“เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม” ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่จนเกินไป สภาพการดาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อจานาไปใช้ในการพัฒนา การดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการส่งเสริมให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
วิส าหกิจชุมชน ให้ ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒ นาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้ มีความ
เข้ ม แข็ ง สามารถตอบสนองความจ าเป็ น ความต้ องการ และผลกระทบของ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อรักษาหรือพัฒนา
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสังคมให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจที่ดาเนินงาน
ตามแนวคิดนี้จึงต้องเข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของลูกค้า เป้าหมาย ประกอบกับต้ องมี
ความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมาย และสังคมได้รับความพึง
พอใจ และความบริบูรณ์พูนสุขในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด
กาแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น ธุรกิ จ ของกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชน จั งหวั ด
กาแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรที่ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ
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ยามาเน่ ทาโร ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
เลื อ กตั ว อย่าง ร้อยละ 5 จานวน 246 กลุ่ ม (เพชรา บุ ด สี ท า, 2553: 155) และใช้
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
ผลิ ต ด้านการบริห ารทรั พ ยากรมนุษย์ และการดาเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ สภาพการดาเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชร โดยผู้ วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่างจากสู ต รของ โคชเรน (Cochran,
1953, อ้างจาก ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2548: 77) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อ ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัด กาแพงเพชรและ
จังหวัดอื่นๆ ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คน
และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Selection)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่ มวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางการ
จาหน่าย 4) การส่งเสริมการจาหน่าย
ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
2. แนวคิดด้านการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
5. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ

21

1. สภาพการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
กาแพงเพชรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
กาแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ ม ชน จั งหวั ด
กาแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรที่ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ยามาเน่ ทาโร ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ร้อ ย
ละ 5 จานวน 246 กลุ่ม (เพชรา บุดสีทา, 2553: 155) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการสารวจโดย
ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถี่ และร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า
แหล่ งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
โดยผู้วิจัย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (Cochran, 1953, อ้างจาก
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548: 77) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัด กาแพงเพชรและจังหวัดอื่นๆ ผู้วิจัยจึง
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กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คนและใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยบั งเอิญ (Accidental Selection) ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)
ด้ ว ยวิ ธี อ งค์ ป ระกอบ ห ลั ก (Principal Components Method) และห มุ น แก น
องค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ โดยใช้
เกณฑ์ตามค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ
ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไปโดยในแต่ละ ตัวแปรนั้นต้องมีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้น
ไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551: 88)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนิน ธุรกิจของกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านการตลาด พบว่า กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด
ร้อยละ 66.66 ความต่อเนื่องของตลาดส่วนใหญ่ มีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สั่งซื้อสินค้า
อย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 75.60 ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จั งหวั ด ร้ อยละ 68.29 หาลู ก ค้ าเองโดยใช้ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การขาย ร้ อ ยละ 52.03
ประเภทของช่องทางจาหน่ายสินค้า / ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ร้อยละ 45.52 ไม่มี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า/บริการ ร้อยละ 58.53
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ
56.09 การแบ่ งงานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงาน ใช้ ก ารแบ่ ง งานตามความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ 63.82 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามการ
ท างาน ส่ ว นใหญ่ เป็ น คุ ณ ภาพงาน ร้อ ยละ 55.28 เป้ าหมายในการด าเนิ น งาน คื อ
สามารถพึ่งตนเองได้ ร้อยละ 77.23 มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 75.60 ไม่มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 54.87
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ด้านการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการวางแผนด้านการ
ผลิ ต ร้อยละ 55.28 การจั ด การวัต ถุ ดิ บ โดยซื้ อ คราวละมากๆ มู ล ค่ าสู ง ไม่ ถี่ ร้อยละ
48.78 ส่ วนใหญ่ ใช้วัตถุดิบ ในจังหวัดทั้งหมด ร้อยละ 58.94 ใช้เกณฑ์คุณ ภาพในการ
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ ร้อยละ 68.70 มีวัตถุดิบคงคลัง ร้อยละ 58.13 จัดการวัตถุดิบคง
คลังโดยมีการเช็คสต็อกเมื่อวัตถุดิบใกล้หมดจึงสั่งซื้ อร้อยละ 47.96 ตรวจสอบควบคุม
คุ ณ ภาพสิ น ค้ าโดยตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ชิ้ น ร้ อ ยละ 55.69 มี วิ ธี ก ารจั ด การกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยนากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน ร้อยละ 42.68 มีจานวน
สมาชิกหรือลูกจ้าง ต่ากว่า 20 คน ร้อยละ 69.10 สมาชิกหรือลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 76.01
ด้านการการเงิน พบว่า มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน มากที่สุด ร้อยละ
73.98 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวัตถุดิบ ร้อยละ 64.63 แหล่งที่มาของเงินทุนที่
ใช้ในการดาเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ ร้อยละ 45.12 สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาจัดหา
หรือได้มาซึ่งเงินทุ นคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ร้อยละ 45.93 ลักษณะของสัดส่วน
ของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอๆ กัน ร้อยละ 41.05 มีการจัดสรร
เงินกาไร ร้อยละ 53.25 มีการจัดทาบัญชี ร้อยละ 74.40 ผู้ที่ทาหน้าที่ในการจัดทาบัญชี
และการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 47.54 ไม่มีการกู้ยืมเงิน ร้อยละ 75.20
ถ้าจะกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ใช้บุคคลค้า ประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ร้อยละ 63.93
มีหนี้สินค้างชาระ ร้อยละ 50.81 หนี้สินระยะยาวค้างชาระ ร้อยละ 67.20 ส่วนใหญ่ไม่มี
หนี้สูญ ร้อยละ 87.80
ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีจานวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 79.27 กาหนดคุณสมบัติของสมาชิก/ลูกจ้างใช้เกณฑ์ความสามารถ ร้อยละ 33.44
เกณฑ์ประสบการณ์ ร้อยละ 20.90 กาหนดอัตราค่าตอบแทนของสมาชิก/ลูกจ้าง ตาม
ความสามารถ ร้อยละ 30.48 ตามจานวนงานที่ทา ร้อยละ 20.73 จัดให้ มีการอบรม
สมาชิก/ลู กจ้ าง ร้อยละ 58.53 มี การให้ สวัสดิการสมาชิก/ลู กจ้ าง ร้อยละ 52.03 ไม่ มี
ภาวะความขัดแย้งในการทางาน ร้อยละ 71.14 มีการจูงให้ ส มาชิกหรือลู กจ้างทางาน
ร้อยละ 62.20
ด้ านการน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการลดรายจ่ า ยมาใช้ ในการ
ดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การประหยัด การ
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เรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และด้านจิตใจ
2. ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยทางการตลาดที่ มี อิทธิพ ลต่อการซื้อ ผลิ ตภั ณฑ์ ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหาร มากที่สุด ร้อยละ 48.91 รองลงมา พืช ร้อยละ 31.26
และของชาร่วย /ของที่ระลึก ร้อยละ 24.45 ซื้อเพื่อเป็นของฝาก ร้อยละ 50.77 ปัญหา
ที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาแพงเพชรส่วนใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่ ส ะดวก
ร้อยละ 39.33 ราคาผลิตภัณฑ์แพง ร้อยละ 33.12 ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.00
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในภาพรวม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

รวม



S.D.

ความหมาย

3.37
3.26
3.16
3.22
3.25

.70
.76
.83
.78
.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกๆปัจจัยมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง
คือ ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.26) ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
(ค่าเฉลี่ย = 3.16) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.22)
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรในปัจจัยทางการตลาด
รายข้อ
ตัวแปรที่
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15

Communality
0.717
0.683
0.699
0.420
0.583
0.600
0.614
0.660
0.583
0.721
0.545
0.439
0.575
0.399
0.712

ตัวแปรที่
c16
c17
c18
c19
c20
c21
c22
c23
c24
c25
c26
c27
c28
c29

Communality
0.719
0.689
0.588
0.617
0.698
0.548
0.685
0.510
0.461
0.555
0.824
0.773
0.794
0.763

จากตารางที่ 2 แสดงค่าความร่วมกัน (Communality) พบว่า ค่าความ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลรวมของสั มประสิ ทธิ์ขององค์ประกอบร่วมในแต่ล ะตัวแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.399 ถึง 0.824 หรือเป็นสัดส่ วนของตัวแปรที่มีค่าร่วมกันกับองค์ประกอบ
อื่นๆ ซึ่งแปลว่าตัว แปรแต่ล ะตัว วัด กลุ่ มขององค์ป ระกอบร่ว มกัน จากร้อยละ 39 ถึ ง
ร้อยละ 82
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ตารางที่ 3 แสดงค่าไอเกน (Eigen value) ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative
Percentage of Variance)
Factor
Eigen value
Pct of Var
Cum Pct
1
2
3
4

14.710
1.961
1.735
1.114

50.724
6.763
5.984
3.842

50.724
57.487
63.471
67.313

จากตารางที่ 3 แสดงค่ า ไอเกน (Eigen value) ค่ า ร้ อ ยละของความ
แปรปรวน (Percentage of Variance) และค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน
(Accumulative Percentage of Variance) ขององค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ว่าองค์ประกอบสาคัญนั้นต้องมีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัว
แปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรนั้นต้องมี
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบตั้ ง แต่ 0.3 ขึ้ น ไป (อุ ทุ ม พร จามรมาน, 2532: 118) พบว่ า
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีอยู่ 4 ค่า คือมีค่าตั้งแต่ 1.114 ถึง 14.710
แสดงว่า ตัว แปรที่ เกี่ ยวข้องกับปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข อง
วิส าหกิ จ ชุ ม ชน จั งหวั ด ก าแพงเพชร จั ด เป็ น องค์ ป ระกอบได้ 4 องค์ ป ระกอบ เมื่ อ
พิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน จะพบว่า
องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบปัจ จัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร ได้ร้อยละ 67.31
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ตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด
ตัวแปร
ข้อความ
น้าหนักองค์ประกอบ
c20
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
c19
มีเอกสารเผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า
มีการลดราคาสินค้า
c22
c25
จัดให้มีของแถม
c21
การให้บริการของผู้ขาย
มีการแจกสินค้าให้ทดลอง
c23
c24
มีผู้แนะนาให้ซื้อ
ค่าไอเกน
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ

0.771
0.712
0.669
0.639
0.631
0.615
0.497
14.710
50.724

จากตารางที่ 4 องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
สาคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.497 ถึง 0.771 มาจากปัจจัยด้าน
การส่ งเสริม การตลาด จึ งเรี ย กองค์ ป ระกอบนี้ ว่ า “องค์ ป ระกอบด้ า นการส่ งเสริ ม
การตลาด” องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ 14.710 คิดเป็น ร้อยละ 50.724 ของ
ความแปรปรวนทั้ ง หมด แสดงถึ ง อ านาจของตั ว แปรต่ า ง ๆ ได้ ร่ ว มกั น ก าหนด
องค์ประกอบที่สาคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุ ม ชน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ไอเกนกั บ องค์ ป ระกอบทั้ ง 4
องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับที่ 1
ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่
จาหน่าย
ตัวแปร
ข้อความ
น้าหนัก
องค์ประกอบ
c8
c3
c11
c18

สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่โดดเด่น สวยงาม
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีคณ
ุ ภาพ
มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ
สถานที่จอดรถมีความสะดวก

0.721
0.684
0.643
0.572
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ตัวแปร

ข้อความ

c7
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีความแปลกใหม่
c15
สถานที่จาหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีรูปแบบที่หลากหลาย
c2
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
c4
มีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน
c12
ราคาต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซือ้ ที่อื่น
c13
ค่าไอเกน
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ

28

น้าหนัก
องค์ประกอบ
0.567
0.553
0.523
0.504
0.474
0.456
1.961
6.763

จากตารางที่ 5 องค์ประกอบที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
สาคัญ 10 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.456 ถึง 0.721 มาจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ ราคา และสถานที่จาหน่าย จึงเรียกองค์ประกอบนี้ ว่า “องค์ประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จาหน่าย” องค์ประกอบ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.961 คิดเป็น
ร้อ ยละ 6.763 ของความแปรปรวนทั้ งหมด แสดงถึ งอ านาจของตั ว แปรต่ าง ๆ ได้
ร่วมกันกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4
องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับที่ 2
ตารางที่ 6 แสดงองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวแปร
ข้อความ
ช่วยส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดกาแพงเพชร
c28
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
c26
สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดกาแพงเพชร
c27
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรเป็นของที่ระลึก
c29
สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
c5
ค่าไอเกน
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ

น้าหนัก
องค์ประกอบ
0.805
0.791
0.777
0.756
0.410
1.735
5.984
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จากตารางที่ 6 องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
สาคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.410 ถึง 0.805 มาจากปัจจัยด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น”
องค์ประกอบมีค่าไอเกนเท่ากับ 1.735 คิดเป็นร้อยละ 5.984 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด แสดงถึงอานาจของ ตัวแปรต่าง ๆ ได้ร่วมกันกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มี
ความสาคัญเป็นอันดับที่ 3

ตารางที่ 7 แสดงองค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์
ตัวแปร
ข้อความ
น้าหนัก
องค์ประกอบ
c16 การจัดวางสินค้าของสถานที่จาหน่าย
c17 การตกแต่งร้านจัดจาหน่ายสินค้า
c10 ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
c6 สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีความทนทาน เก็บรักษาได้นาน
c9 ชื่อเสียงของผู้ผลิต / แหล่งผลิต สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชร
c14 สามารถต่อรองราคาได้
ค่าไอเกน
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ

0.608
0.503
0.487
0.469
0.451
0.364
1.114
3.842

จากตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
สาคัญ 6 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.364 ถึง 0.608 มาจากปัจจัยด้าน
ด้านการจัดแสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการน าเสนอผลิ ตภั ณ ฑ์ จึงเรียกองค์ป ระกอบ นี้ ว่า
“องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ” องค์ประกอบมี
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.114 คิดเป็นร้อยละ 3.842ของความแปรปรวนทั้งหมด แสดงถึง
อ านาจของตั ว แปรต่ า ง ๆ ได้ ร่ ว มกั น ก าหนดองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของปั จ จั ย ทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั งหวัด ก าแพงเพชร เมื่ อ
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เปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญ
เป็นอันดับที่ 4
จากผลการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบปั จจั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ได้ อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 4
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่มีผ ลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรได้ ร้อยละ 67.31 องค์ประกอบที่มี
ตั ว แปรร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด รองลงมา คื อ
องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่ายองค์ประกอบด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์
สรุปการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ดาเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดาเนินงานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหาร
จัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนาเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31
จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบตามลาดับของค่าน้าหนักขององค์ประกอบคือ
2.1) การส่งเสริมการตลาด 2.2) ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจาหน่าย 2.3) ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จังหวัด ช่องทางจาหน่ายสินค้า/ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการในระดับปานกลาง
โดยการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ใช้การแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ มี เป้ า หมายในการด าเนิ น งาน คื อ สามารถพึ่ งตนเองได้ มี ร ายได้
ช่วยเหลือครอบครัว ไม่มีการวางแผนด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบใน
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จังหวัดทั้งหมด ใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ มีการตรวจสอบควบคุม
คุ ณภาพสิ นค้ าโดยตรวจสอบผลิ ตภั ณ ฑ์ ทุ ก ชิ้ น มี วิธี ก ารจั ด การกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน โดยนากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน มีจานวนสมาชิก หรือลูกจ้างต่ากว่า 20 คน
เป็นส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดาเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ ลักษณะ
ของสัดส่วนของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอ ๆ กัน มีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีจานวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ กาหนดอัตราค่าตอบแทนของ
สมาชิก/ลูกจ้างตามความสามารถ จัดให้มีการอบรมสมาชิก/ลูกจ้าง มีการให้สวัสดิการ
สมาชิก/ลูกจ้าง ไม่มีภาวะความขัดแย้งในการทางาน มีการจูงใจให้ สมาชิกหรือลู กจ้าง
ท างาน น าแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงด้ านการลดรายจ่ ายมาใช้ ในการด าเนิ นงานกลุ่ ม
วิสาหกิ จชุ มชน ด้ านการลดรายจ่ าย การเพิ่ มรายได้ การประหยัด การเรียนรู้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
จิ ตใจ ซึ่ งการสภาพการด าเนิ น งานของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดั ง กล่ า ว ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้
หลั ก การจั ด การตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หั ว ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวทางปฏิ บั ติที่ เสนอแนะโดย เสรี พงศ์พิ ศ (2547: 14)
กล่าวว่า ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Community Enterprise คือ การประกอบการเพื่อ
การจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งตนเอง “ทุน” ไม่ได้หมายถึงแต่
เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒ นธรรม ทุนทาง
สังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้อง
ไว้ใจกัน) รวมทั้ง กัญญามน อินหว่าง (2554: 2) กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการ
ประกอบการ ที่ มี ภู มิ ปั ญ ญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ ายขององค์ กรชุ มชน โดยที่ มี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอก
ผลทั้งทางเศรษฐกิจและการจัดการวิสาหกิจชุมชนสังคมการจัดการผลผลิ ต ซึ่งมิไ ด้มี
เป้าหมายเพียงเพื่อการสร้างกาไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกาไรทางสังคม
ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติตาม
แนวทาง 7 ประการ คือ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ราคาถูก ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า จ้างคนทางานเป็นหลักมากกว่าใช้เครื่องจักร ขนาดกิจการต้องไม่เกินกาลังของ
ผู้ประกอบการ ไม่โลภเกินไปจนควบคุมไม่ได้ ไม่เน้นกาไรในระยะสั้นเป็นหลั ก ซื่อสั ตย์
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สุจริต เที่ยงตรงในการประกอบการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
กระจายความเสี่ยง การมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ ไม่ก่อหนี้
ก่อสินจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการและใช้วัตถุดิบ รวมทั้งแรงงานในท้องถิ่น
ตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาคทั้งในและนอกประเทศ เพียงแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดกาแพงเพชร ยังมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่จากัด ยังไม่สามารถนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มฯ ไปยังตลาดที่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆ ได้
2. ปั จจัยทางการตลาดที่ มี อิทธิพลต่อการตั ดสิ นใจซื้อผลิ ตภั ณฑ์ กลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุมชนจังหวัดกาแพงเพชรของลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูป และผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหาร พืช และของช าร่วย/ของที่ระลึ ก ซื้อเพื่ อเป็ นของฝาก
ปัญหาที่พ บเมื่อท่านซื้อผลิ ตภัณ ฑ์ของจังหวัดกาแพงเพชรส่วนใหญ่ คือ สถานที่ตั้งไม่
สะดวก ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อ การซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาแพงเพชรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ รายงานของเกษตรจั งหวัด ก าแพงเพชร (เกษตรจั งหวั ด
ก าแพงเพชร, 2556: 12) ที่ ก ล่ า วถึ ง สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้เท่าที่ควร กาลังการผลิตสินค้ายังไม่
เพียงพอกับความสามารถในการผลิต ตลาดสาหรับการจาหน่ายสินค้ามีช่องทางจากัด
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่าย
ความร่วมมือจากภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ ทั้งนี้จากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มีผ ลต่ อการซื้อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นช่อ งทางจั ดจาหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ทุกๆ ปัจจัยมีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ได้ องค์ ประกอบที่ ส าคั ญ 4 องค์ ประกอบ สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร้ อ ยละ 67.31
องค์ประกอบที่มีความสาคัญ มากที่สุด คือ องค์ประกอบด้าน การส่งเสริมการตลาด
รองลงมา คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา และช่ อ งทางจั ด จ าหน่ าย
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องดาเนินการตามประเด็นที่
เสนอแนะของ สมจิตร ล้วนจาเริญ (2556: 8-9) ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดตาม
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แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดการ
จัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรทรัพยากรของธุรกิจความสาคัญของ
การทางการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการตลาดของธุรกิจแต่ล ะ
ธุรกิจ ดังนั้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังกล่าว จะทาให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชุนสามารถนาปัจจัย ที่มีค่าน้าหนักคะแนนที่
มากมาบริหารจัดการด้านการตลาดที่ต้องให้ความสาคัญตามลาดับ เช่น อันดับที่ 1 การ
ส่ งเสริมการตลาด อั น ดั บ ที่ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อัน ดั บ ที่ 3 ราคา และช่ อ งทางจัด จ าหน่ าย
อันดับที่ 4 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชน ควรพัฒนาการดาเนิน ธุรกิจของกลุ่มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทา
ให้สามารถปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมาใช้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ร้อยละ 67.31 โดย
องค์ประกอบที่ อธิบายอิทธิพลของการตัดสิ นใจซื้อของผู้ ซื้อ ที่ ผู้ ประกอบการวิสาหกิ จ
อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมการตลาด ประกอบ ด้วย การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เอกสาร
เผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า การลดราคา จัดให้มีของแถม การให้บริการ
ของผู้ขาย การแจกสินค้าให้ทดลอง และมีผู้แนะนาให้ซื้อ อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณ ฑ์
ราคา และสถานที่จาหน่าย ประกอบด้วย สินค้าของจังหวัดกาแพงเพชรมีบรรจุภัณฑ์ที่
โดดเด่น สวยงาม สิ น ค้ ามี คุ ณ ภาพ มี รูป แบบที่ ห ลากหลาย มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะถิ่ น มี ห ลายระดั บ ราคาให้ เลื อ กซื้ อ สถานที่ จ อดรถมี ค วามสะดวก สถานที่
จาหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ มีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน ราคาต่า
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซื้อที่อื่น อันดับที่ 3 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ช่วย
ส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดกาแพงเพชร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี เป็น ของที่ระลึ ก ของจังหวัดกาแพงเพชร และอันดับที่ 4 ด้านการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การจัดวางสินค้า การตกแต่งร้านจัด
จาหน่ายสินค้า ชื่อเสียงของผู้ผลิต/แหล่งผลิตสินค้าของจังหวัดกาแพงเพชร
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2. ข้อเสนอสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาผลการวิจัยนี้ไปสู่การศึกษาการพัฒ นากลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
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การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก
The Development of Decision supporting Programs
For Business Dormitory
อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด1
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ทา
ให้การประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพัก และ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก ในปัจจุบันหอพักรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด มี
จานวน 79 แห่ ง และมีผู้ ประกอบการธุรกิจหอพักที่ ประสบผลส าเร็จ และไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจหอพักมีการแข่งขันกันสูง ผู้วิจัยได้นาหลักของ
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาวิเคราะห์ปัจจัยในการประกอบธุรกิจหอพักจาก
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ โดยใช้ โ ปรแกรม Weka สร้ า งแบบจ าลองต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจและพั ฒ นา
โปรแกรมสาเร็จรูป คือ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาใช้เพื่อสร้างแบบจาลอง
ต้นไม้ตัดสินใจ และทานายแนวโน้มในการประกอบธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลสาเร็จ
หรือไม่
ผลการวิจัย ในครั้งนี้ 1) การหาค่าความสั มพันธ์ของปัจจัยต่ างๆ ที่ ทาให้ การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลสาเร็จและผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อช่วยในการตัดสินใจสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก จานวน 79 แห่ง มีการสร้าง
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด คือ
ร้อยละ 87.93 และมีเปอร์เซ็นต์ ความถูกต้องในการทานายผลสู งสุด ร้อยละ 79 มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จานวน Leaf = 29, (2) ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision
= 0.773, (4) ค่ า Recall = 0.773 แ ล ะ (5) F-Measure = 0.773 2 ) ผู้ วิ จั ย ได้
1

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
atcharaporn.ju@gmail.com
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ด าเนิ น การน าประยุ ก ต์ ใ ช้ คื อ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้ า งรู ป
แบบจ าลองต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจที่ ไ ด้ ค่ า ออกมานั้ น ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ทางที่ สั้ น ที่ สุ ด ที่ จ ะท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลสาเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟฟรี/
อินเตอร์เน็ต มีเครื่องทาน้าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้าสะดวก
และมีการวิเคราะห์ ความต้องการของลู กค้าที่เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ร้อยเอ็ด
คาสาคัญ: เหมืองข้อมูล แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Abstract
The purposes of this research 1) The relationship between the
factors that make a business successful dormitory by dormitory goal of
entrepreneurial businesses and 2) The development of computer
software used in decision support for business halls. Currently hostels
around Roi Et Rajabhat University has a number of 79. And ineffective.
Because this business is extremely competitive. This research has led the
Data mining. Analysis of business data from various hostels. Using Weka
Program. To create a decision tree model and the development of
computer software from a decision tree model. To predict trends in the
business dormitory that will succeed or not.
The results of this research were to evaluate the relationship of
various factors. The halls of business success. And The researcher has
developed a computer program to assist in decision making for
businesses dormitory. A decision tree modeling valuable percent accuracy
in discriminating the maximum is 87.93%. And percent accuracy in
predicting maximum 79%, as detailed below. (1) Leaf = 29, (2) tree size =
47, (3) Precision Cost = 0.773, (4) Recall Cost = 0.773 and (5) F-Measure
= 0.773. 2) The research was conducted using the program Microsoft
Excel 2013 to build a decision tree model was then pointed out that the
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shortest way to make a dorm successful entrepreneurs depend. Security
Free WiFi / Internet A water heater / TV. Getting comfortable in a water
system. And analyzing the needs of customers who are students of the
Roi Et Rajabhat University.
Keywords: Data mining, Decision tree, Decision Support System
บทนา

ปัจจุบันการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่ งที่
จาเป็นอย่างหนึ่งในการดารงชีวิตเพราะจะต้องแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเอื้ออานวยความสะดวกประโยชน์ต่อการดารงชีวิตให้ได้มากที่สุด การ
เจริญเติบโตของธุรกิจ หอพักจึงได้มีการขยายตัวมากขึ้นในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งธุรกิจประเภทหอพักสาหรับนักศึกษาที่ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้าง
กาไรให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการทาธุรกิจดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการ
คืนทุนช้ากว่าธุรกิจอื่นๆ แต่ก็เป็นธุรกิจที่เรามักเรียกกันว่า “เสือนอนกิน” ในปัจจุบัน
นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยู่ในต่างจังหวัดมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาด้วยกัน
ทั้งนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัด ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ ดี มี คุ ณ ภาพ และได้ ก่ อ ตั้ งมานาน จึงท าให้ มี จ านวน
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น หอพักในมหาวิทยาลัยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
และหอพักในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากนัก
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทและเป็นทางเลือกต่อ
นัก ศึก ษามากขึ้ น เนื่ อ งจากมี สิ่ งอ านวยความสะดวกมากกว่าหอพั กในมหาวิท ยาลั ย
ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด และที่สาคัญหอพักเอกชนก็ไม่ได้มี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดและมากมายเท่ากับหอพักในมหาวิทยาลัย เหตุนี้จึงทาให้นักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกที่จะอาศัยในหอพักเอกชนมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาส
สาคัญสาหรับผู้ประกอบการที่จะประกอบธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดการแข่งขันด้านธุรกิจหอพักสูงขึ้นตามไปด้วย
นักศึกษาจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการเข้าพักหอพักใดหอพักหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของตัวนักศึกษาเอง บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหอพักแต่ละแห่งจึงต้องมีกล
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ยุทธ์ที่คอยดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาพักที่แตกต่างกันออกไป ทาให้ผู้ ประกอบการธุรกิจ
หอพักต้องทาการสารวจความต้องการของนักศึกษาถึงปัจจัย ที่จะทาให้นักศึกษาเข้าพัก
หอพั ก ว่ า มี อ ะไรบ้ า ง เช่ น ราคา สิ่ ง อ านวยความสะดวกภายใน ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลั กเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักใน
หอพักใดหอพักหนึ่ ง และเพื่อนามาปรับปรุงสภาพหอพักให้ ตอบสนองอย่างตรงตาม
ความต้องการของนักศึ กษา ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการได้เปรียบทางด้านคู่แข่งอีกทางหนึ่ง
ด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง, 2548) ในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก
ในเขตบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด โดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล (Data
Mining) ในการสร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อต้องการช่วยให้
ผู้ ประกอบการ/เจ้ าของหอพักสามารถนามาใช้ในการทานายแนวโน้ม หรือใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการประกอบการธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลสาเร็จหรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้การประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก
2. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมส าเร็จ รูป ที่ ใช้ ในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ โดยใช้
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจสาหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างคือผู้ ป ระกอบการธุรกิจหอพัก รอบๆ
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการธุรกิจหอพัก จานวน 79
แห่ง
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- ปัจจัยพื้นฐานของสถานประกอบการ
- ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

- เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Excel
2013

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีการแบบสุ่มตามหลัก
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้คานวณจากสูตรของ ทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ดังนี้

เมื่อ

𝑛𝑛 =

N
1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 2

n = ขนาดประชากรที่สุ่มได้จากการคานวณ
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ ร้อยละ 95

ทฤษฎี Data Mining
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ใน
ฐานข้ อ มู ล (Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็ น เทคนิ ค เพื่ อ ค้ น หา
รูปแบบ (Pattern) ของจากข้อมูลจานวนมหาศาลโดยอั ตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจาก
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การเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง และ การรู้ จ ดจ าแบบหรื อ ในอี ก นิ ย ามหนึ่ ง การท าเหมื อ ง
ข้อมูล คือ กระบวนการที่กระทากับข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจานวนมาก) เพื่อค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติการรู้จา
การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ความรู้ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลมีหลาย
รูปแบบโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. Pre-processing คือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโดยจะเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เพื่อนามาจัดทาในลักษณะเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยนาข้อมูลทั้งหมดที่
สามารถนามาใช้งาน โดยต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนใด รวมถึงเทคนิคของเหมืองข้อมูล (Data Mining) ที่จะเลือกใช้งานด้วย
2. Data Mining คื อ ขั้น ตอนการเลื อกเทคนิ ค ที่ เหมาะสมส าหรับ ข้ อ มู ล มา
ประมวลผลเพื่อดึงความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ผ่านขั้นตอน Pre-processing
แล้ ว โดยผลลั พ ธ์ได้ จากขั้ นตอนนี้ คื อฐานความรู้ อาจจะอยู่ในรูป แบบ การค้ นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การจาแนกกลุ่มข้อมูล การสร้างแบบจาลอง และการจัดกลุ่ม
เป็นต้น
3. Post-processing คื อ ขั้ น ตอนการน าฐานความรู้ที่ ได้จ ากขั้ น ตอนการท า
Data Mining มาทดสอบและวิเคราะห์ ว่า ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ อ อกมาถู ก ต้ อ งตรงตามความ
ต้องการหรือไม่
การจ าแนกข้ อ มู ล (Data Classification) เป็ น กระบวนการสร้ า งโมเดล
จัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนด โดยจะนาข้อมูลส่วนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มา
สอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) เพื่อจาแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจัดประเภทข้อมูล (Classifier Model) และจะนา
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลสาหรับทดสอบ (Testing Data) และใช้เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่หามาได้จากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกต้อง โดยเราจะปรับปรุงโมเดลจนกว่า
จะได้ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราจะนา
ข้อมูลใหม่นั้นมาผ่านโมเดล เพื่อให้โมเดลทานายกลุ่มของข้อมูลนี้ได้
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สาคัญในการใช้
เทคนิค Classification โดย Decision tree จะมีลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
ที่แต่ละโหนดแสดงคุณ ลั กษณะแอททริบิว (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงเงื่อนไขในการ
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ทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มที่กาหนดไว้ (ชลนิศา สาระ, 2550) ดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
จากภาพที่ 2 แสดงตั ว อย่ า งต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) ที่ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทางด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining) ได้นาการตัดสิ นใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้มาช่วยในการทางานด้านการตัดสินใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบธุรกิจ โดยปกติ
จะประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์ ” เช่น “If Income = High
and Married = No THEN Risk = Poor” โดยลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจแบบโครงสร้า ง
ต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้กลับหัวโดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของต้นไม้ (Root
Node) แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute) แต่ละกิ่งจะแสดงค่าผลในการทดสอบ
และโหนดใบ (Leaf Node) แสดงคลาสที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นอัล กอริทึมหนึ่งที่ใช้ในการ
สร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ สูตรที่ใช้ในการคานวณหาค่า Information Gain ต้อง
เริ่มจากการหาค่า Entropy ดังนี้
Entropy:
โดย
ของกลุ่มตัวอย่าง

Entropy(S) =

𝑐𝑐

∑ −𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

S คือ Attribute ที่นามาวัดค่า Entropy
Pi คือ สัดส่วนของจานวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจานวนสมาชิกทั้งหมด
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Information Gain:
Gain(S,A) = Entropy(S) –
โดย

∑

veValues(A)

|Sv|
Entropy(Sv)
|S|

A คือ Attribute A
|Sv| คือ สมาชิกของ Attribute A ที่มีค่า v
|S| คือ จานวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง

ปั ญ หา Over-Fitting เป็ น ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ พ บในการสร้ า งแบบจ าลองต้ น ไม้
ตัดสินใจลักษณะปัญหานี้คือแบบจาลองที่ได้มี Node และ Branch ที่มีความลึกทาให้
แบบจาลองตัดสิ นใจมีความซั บซ้อนเกินความจาเป็ น หรือการที่ข้อมูล ที่นามามีน้ อย
เกิน ไปที่จะจัดกลุ่ มได้ตามความต้อการซึ่งอัล กอริทึมนี้จะใช้เทคนิค Pruning เพื่ อลด
ขนาดและความซ้าซ้อนของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้นาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาให้สาหรับในการวิเคราะห์
และการสร้างกฎการจ าแนกข้ อ มู ล เพื่ อ วิ จั ย ปั จ จั ย ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็จ ส าหรับ การ
ประกอบการธุรกิจหอพักสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะแก้ ว อาเภอเสลภู มิ จั งหวัดร้อ ยเอ็ด จานวน 79 แห่ ง ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ชัดชัย แก้วตา และคณะ (2554) ได้กล่าวว่าการใช้เทคนิคดาต้าไมนิงในการ
สร้างแบบจาลองวินิจฉัยคดีได้ใช้ข้อมูลในการทดลองจานวน 4026 ความผิดและเลือกวิธี
Cross-validation จ านวน Folds 5, 10, 15, 4026 ตามลาดั บ โดยเปรี ย บเที ย บ
ขั้นตอนวิธี ID3 และ C4.5 และให้ผลการทดลอง ซึ่งพบว่าขั้นตอนวิธี C4.5 ให้ค่าความ
ถูกต้องในการจาแนกข้อมูลในชุดทดสอบสูงกว่าขั้นตอนวิธี ID3 โดยร้อยละความถูกต้อง
ของการจาแนกข้อมูลนี้จะเพิ่มขึ้นตามจานวน Folds และถึงแม้ว่าการแบ่งข้อมูลแบบ
Folds 4026 จะให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด แต่ก็ต่างจากค่าความถูกต้องในการจาแนก
ข้อมูลของการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 และ 15 เล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการ
ฝึ ก สอนส าหรับ การแบ่ งข้ อ มู ล แบบ Folds 4026 ที่ ม ากกว่า แบบ Fold 10 และ 15
หลายเท่าตัว และเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบ Fold 10 กับ Fold 15
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ดังนั้นจึงเลือกการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 สาหรับสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และสอดคล้อง
กับ งานวิจั ยของ บุ ญ มา เพ่ งซ่ ว น (2548) ศึ กษาเรื่อ งการใช้ เทคนิ คเหมื องข้อ มูล เพื่ อ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี กล่าวว่าความ
ต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจ ณ
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ตลาดแรงงานอาจจะต้ อ งการบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ แต่ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปความต้ อ งการของตลาดก็ อ าจ
เปลี่ยนไป ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ ผลิตบัณฑิตจะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย
การผลิ ตบั ณ ฑิ ตเพื่ อรองรับ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ การวิจัย ครั้งนี้ จึงได้ น าข้ อมู ล
ภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตมาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูลคือการค้นหากฎ
ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาตั ว แบบ เพื่ อ ใช้ในการท านาย
แนวโน้มเลือกอาชีพแรก หลังสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนา
ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีการศึกษา 2548 มาวิเคราะห์
กับ ตัว แบบที่ ส ร้างได้แ ละน าเสนอในรูป ของรายงานแบบตารางและกราฟเพื่ อน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจในด้านการผลิตบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบที่พัฒ นาขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 65.39 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็นร้อยละ
60 และค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 74.72 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็น
ร้อยละ 70 และเฉลี่ ยร้อยละความถูกต้องเป็น 81.89 ถ้าแบ่งสั ดส่วนข้อมูล Training
set เป็นร้อยละ 80 จะเห็ นได้ว่าเมื่อสัดส่ วนของ Training set มากขึ้น ทาให้ มีความ
ถูกต้องของผลลัพธ์มากขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการจานวน 79
แห่ง และผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบสอบถามสาหรับผู้ ประกอบการ
ธุรกิจหอพักที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ทาให้การประกอบการสาเร็จ โดยมีการเปรียบเทียบ
การตั้งเป้าหมายรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักและรายได้ปัจจุบัน/เดือน/ปี ที่
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ผู้ประกอบการได้รับจริง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลตาบล
เกาะแก้ว ที่เปิดหอพักให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 79 แห่ง
2. ขั้ น ตอนที่ 2 ผู้ วิจั ยได้ น าแบบสอบถามที่ ผู้ ป ระกอบการธุรกิจ หอพั กตอบ
กลับมา ดาเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อทาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 70 ของข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยได้เตรียมการเพื่ อ
น ามาท าเทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล (Data Mining) ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการสร้ า ง
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็น คุณสมบัติ
หลัก (Feature) ซึ่งปัจจัยในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก คือ ข้อมูลพื้นฐานของ
หอพัก และ Class ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่
ประสบผลสาเร็จในการประกอบธุรกิจหอพัก และส่วนที่ 2 คือ กลุ่มที่ประสบผลสาเร็จ
ในการประกอบธุรกิจหอพัก ผู้วิจัยได้ดาเนินการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Data) ก่อนจึงจะสามารถประมวลผลได้ จากนั้นเป็นการนาข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Weka ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทาเทคนิคเหมืองข้อมูล
(Data Mining) และโปรแกรมมีฟังก์ชั่นการสร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ ดังภาพที่ 3
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Feature

Data

ภาพที่ 3 ลักษณะการแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka
ส่วนที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 30 จะนาไปทดสอบในแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
(Decision Tree) โดยในแต่ละแบบจาลองที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่ มีค่าแตกต่างกัน
ออกไป การทดสอบประสิ ท ธิภ าพในการสร้างแบบจาลองต้ นไม้ตัด สิ นใจ (Decision
Tree) จะทาการวัดประสิ ทธิภาพจากขนาดของต้นไม้ จานวน Node และ Leaf และ
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่ม โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

48

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

- ค่า Recall มีการคานวณจากการค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดย
พิจารณาจากข้อมูลของผลลัพธ์เดียวกัน

48

Recall = จานวนข้อมูลที่จาแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น
จานวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนั้นจริง
- ค่า Precision มีการคานวณค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดยพิจารณา
จากข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจาแนกมีผลลัพธ์ที่ได้เดียวกัน
Precision = จานวนข้อมูลที่จาแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น
จานวนข้อมูลที่ถูกจาแนกว่าเป็นกลุ่มนั้นทั้งหมด
- ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการทานายผล
Correction = จานวนข้อมูลทดสอบที่จาแนกได้ถูกต้อง
จานวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด
- ค่าความเหวี่ยง (F-Measure) คานวณจากค่าความแม่นยา (p) และค่า
ความระลึก ®
F(r,p) =

2pr

p+r

3. ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาในโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจหอพัก โดยใช้แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision
Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่ม และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
ทานายค่าสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการประมวลผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 2013
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ผลการวิจัย
จากการวิจั ยผู้ วิจั ยได้ ด าเนิ น การน าข้ อมู ล ที่ ได้ ม าวิเคราะห์ ต ามขั้น ตอนและ
วิ ธี ก ารวิ จั ย โดยการสร้ า งแบบจ าลองต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) โดยอาศั ย
โปรแกรม Weka โดยแบบจาลองมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด และ
มีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการทานายผลสูงสุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่ทาให้การประกอบธุรกิจหอพักประสบ
ผลสาเร็จ ตามเป้าหมาย จานวน 79 แห่ง มีการสร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่ มสู งสุ ด ให้ โดยมีการกาหนดค่าพารามิเตอร์
จานวน 2 ค่า
1) Confidences Factor (CF) มีการกาหนด 4 ค่า คือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0
2) Minimum Number Pruning (M) มี ก ารก าหนดทั้ ง หมด 20 ค่ า คื อ
ค่าที่ 1 – 20
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
จาแนกกลุ่ มของข้อมู ล ที่ ถู กต้ องในการท านายผลที่ มี ความถู กต้ องและสู งสุ ด ซึ่ งเป็ น
แบบจาลองที่มีการใช้พารามิเตอร์ที่ต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด และมี
เปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการทานายผลสูงสุด
ลาดับ ปัจจัยความ จานวนขั้นต่า
% ความ
% ความถูกต้องใน
เชื่อมั่น
ของกิ่งต้นไม้ ถูกต้องในการ
การทานายผล
(CF)
ตัดสินใจ (M)
จาแนกกลุ่ม
1
0.25
1
87.93%
79%
2
0.05
1
87.93%
79%

จากตารางที่ 1 แสดงค่าของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93 และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการทานายผลสูงสุด ร้อยละ79 มีรายละเอียดดังนี้ 1) จานวน Leaf = 29, 2)
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ขนาดของต้นไม้ = 47, 3) ค่า Precision = 0.773, 4) ค่า Recall = 0.773 และ 5) FMeasure = 0.773
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูป
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่าออกมาและชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุด
ที่ จ ะท าให้ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ประสบผลส าเร็ จ ขึ้ น อยู่ กั บ การรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ไวไฟร์ฟ รี/อิ น เตอร์เน็ ต มี เครื่อ งท าน้ าอุ่ น /ที วี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จากการวิจัยข้างต้ น ผู้ วิจัยได้ ดาเนิ น การสร้างรูป แบบจาลองต้น ไม้ตั ดสิ น ใจ
(Decision Tree) และท าการสร้างแบบฟอร์มส าหรับเป็น เครื่องมือให้ ผู้ ประกอบการ
ธุรกิจหอพักใช้ตอบคาถามจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจหอพัก จากนั้นจะ
ท าการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากแบบสอบถามของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก เข้ า กั บ
แบบจ าลองที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ระบุ จ ากข้ อ มู ล ของผู้ ป ระกอบกาธุ ร กิ จ หอพั ก ที่ ป ระสบ
ผลสาเร็จหรือไม่ประสบผลสาเร็จ

สรุปการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลสาเร็จและผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างโปรแกรมสาเร็จ รูป
เพื่อ ช่วยในการตั ดสิ นใจส าหรับ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจหอพัก โดยมีการเก็บ ข้อมูล ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก เช่น การจัดทาหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อ
เดือนเท่าไหร่ เป็นต้น ผ่านแบบสอบถาม และเลือกการใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล (Data
mining) ในการจาแนกกลุ่มข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักที่ประสบผลสาเร็จและ
ไม่ประสบผลสาเร็จ โดยอาศัยโปรแกรม Weka เพื่อสร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด
คื อ ร้ อ ยละ 87.93 และมี เปอร์ เซ็ น ต์ ถู ก ต้ อ งในการท านายผลสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 79 มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จานวน Leaf = 29, (2) ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision
= 0.773, (4) ค่ า Recall = 0.773 และ (5) F-Measure = 0.773 2) ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูปแบบจาลองต้นไม้
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ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุดที่จะทาให้ผู้ ประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลสาเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องทา
น้าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่นามาประกอบในการ
ประกอบการธุรกิจหอพัก
จากภาพที่ 4 การสร้างรูปแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่า
ออกมานั้ น จะเห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ สั้ น ที่ สุ ด ที่ จ ะท าให้ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ประสบ
ผลสาเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องทาน้าอุ่น/
ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้าสะดวก
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สาหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้ การประกอบธุรกิจหอพั ก
ประสบผลสาเร็จและผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
สาหรับผู้ประกอบการธุ รกิจหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก
เช่น การจัดทาหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ ลักษณ์สุภา พรหมดนตรี (2550: 9) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
การทาเหมืองข้อมูลมีข้อจากัด หากต้องการทาเหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูล การเลือกข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ทาเหมืองข้อ มูล การเลื อกใช้ซ อฟแวร์เหมือ งข้อมูล ที่เหมาะสม การเลื อกใช้โมเดลที่
เหมาะสมกับข้อมูล และการกาหนดค่าของ 9 พารามิเตอร์ต่างๆ ในการทางาน ถึงแม้ว่า
วิธีการที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังมีข้อจากัดในด้านความสามารถของระบบและความแน่นอนของผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้น
การนาหลักการที่ได้จากงานวิจัยมาทดลอง ประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจะมีส่วน
ช่วยให้การนาเหมืองข้อมูลมาใช้ในองค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และอาจกลายเป็น
เครื่องมือที่สาคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจดาเนินงานในองค์กรต่อไปในอนาคต
2. การสร้างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93 และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการทานายผลสูงสุดร้อยละ 79 มีรายละเอียดดังนี้ (1) จานวน Leaf = 29, (2)
ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision = 0.773, (4) ค่า Recall = 0.773 และ (5)
F-Measure = 0.773 2) ผู้วิจัยได้ดาเนินการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2013 ในการสร้างรูปแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้น
ที่สุดที่จะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลสาเร็ จขึ้นอยู่กับ การรักษาความ
ปลอดภั ย ไวไฟร์ฟ รี/อิ น เตอร์เน็ ต มี เครื่อ งท าน้ าอุ่ น /ที วี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรอุมา นองเนือง และคณะ
(2553) ศึกษาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงินเพื่อกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกรณีศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงิน
เพื่อกลุ่มลูกค้านิติบุคคล กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย เพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การขาย
โดยใช้เทคนิ คกฎความสั มพั นธ์ (Associatione Rules) ค้น หาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่าง
พฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกับผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่ใช้และ
นาเอาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ เมื่อได้กฎความสัมพันธ์แล้ว ทาให้ทราบถึงแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ มลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ธนาคารเสนอขายผลิตภัณ ฑ์
บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
โดยรวม โดยมี ผู้ ป ระเมิ น สองกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.96 ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.65 และส่ ว นของผู้ ใช้ งานมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.16 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอในอยู่ในเกณฑ์ดี
ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้งาน เพื่อช่วยพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ให้แก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลได้ ในขณะที่ กฤษณะ ไวยมัย (2547) ได้นามาประยุกต์ใช้ใน
การช่วยทานายเกรดวิชาต่างๆ ในภาคเรียนต่อไปของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหา
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนในแต่ละวิชาที่ส่งผลต่อกัน ซึ่งทาให้ได้ว่าวิชาใดบ้างที่มีผล
ต่อวิชาที่ต้องการจะทานายเกรดล่วงหน้า โมเดลจะทานายโดยอ้างอิงจากข้อมูลของนิสิต
ที่เคยเรียนมาและได้ผลการเรียนเช่นเดียวกับนิสิตคนนั้น
จากงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคจากงานวิจัยต่างๆ แล้วผู้วิจัยได้นา
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มา
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปคือ Microsoft Excel 2013 เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และนาผลที่ได้มาสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพักในครั้งนี้ และสามารถนาผลดังกล่าวไปใช้ใน
ตัดสินใจสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก หรือผู้ที่สนใจจะดาเนินการธุรกิจทางด้าน
หอพัก/ห้องพัก ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการวิเคราะห์ผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ หอพั ก ในครั้ ง นี้ ใช้ แ บบจ าลองต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) มาเป็ น เพี ย ง
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจหอพักแต่หลักที่
สาคัญที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจหอพักด้วย เช่น การเผชิญภาวะคู่แข่งขัน
ทางตลาด รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาร่วมในการพิจารณาด้วย
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การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน
ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
A Comparison of Purchasing Decision of Gasoline Engine
Lubricants for Personal Cars between Semi-Synthetic type
and Synthetic type in Bangkok
เถลิงศักดิ์ บุญมี 1
สุวิมล แม้นจริง2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
น้้ า มั น ห ล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยน ต์ เ บ น ซิ น ชนิ ดกึ่ ง สั ง เคราะห์ และสั ง เคราะห์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล เฉพาะผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิ ดกึ่งสั งเคราะห์ และชนิดสั งเคราะห์ อย่างละ 200 คน รวมเป็ น
จ้ า นวน 400 คน ก่ อ นท้ า การเก็ บ ตั ว อย่ า งได้ ท้ า การทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามซึ่งได้เท่ากับ 0.832 ส้าหรับสถิติเชิงพรรณนาใช้หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมานใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent
Sample t-test, One-way ANOVA และ LSD
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 38-47 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ใช้รถเก๋งเป็นพาหนะ มี
การให้ ระดับ ความส้าคัญ ของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ และช่องทางการจัด
จ้าหน่ายในระดับมากที่สุด และมีแนวโน้มกลับมาซื้อซ้้า โดยที่ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การขับขี่ 6-9 ปี นิยมใช้ยี่ห้อ ปตท. โดยซื้อจากอู่ซ่อมรถ มีความถี่ใน
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี thalerngsak_b@mail.rmutt.ac.th
2
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
smanjing@thaimail.com
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การซื้อเฉลี่ย 3.35 ครั้ง/ปี และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 868.80 บาท ส่วนผู้ซื้อชนิด
สั งเคราะห์ ส่ ว นใหญ่ มี ประสบการณ์ การขับขี่ มากกว่า 9 ปี ใช้ ยี่ห้ อเชลล์ โดยซื้อจาก
ศูนย์บริการรถยนต์ มีความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 2.98 ครั้ง/ปี และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง
2,027 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดต่างกันในด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนผู้ซื้อชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้แตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคั ญทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
และผู้ซื้อทั้ง 2 ชนิดที่มีอาชีพและประเภทรถยนต์ที่ใช้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน และพบว่าผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นที่แตกต่างกันให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยการตลาดแตกต่างกันด้า นผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจซื้อ น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน

Abstract
The purpose of this comparison study is to investigate buyers’
purchasing decision on two types of gasoline engine lubricants, semisynthetic type and synthetic type in Bangkok. The samples of the study
comprised 400 buyers divided into two equal groups i.e. 200 semi-synthetic
type buyers and 200 synthetic type buyers. The questionnaire was used as
the data gathering instrument and samples have tested the reliability of the
questionnaire, which was equal to 0.832. The data were analyzed through
descriptive statistics and inferential statistics consisting of Independent
Samples t-test, One-way ANOVA and Least Significance Difference (LSD).
The results indicated that the majority of the buyers purchasing two
types of lubricants were male, aged between 38 and 47 with monthly
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income level between 20,000 and 40,000 baht. They used personal cars, and
their decisions to purchase lubricants mostly depended on the marketing
factors in terms of products and distribution channels. They also tend to use
the same lubricants. It was also found that the majority of the buyers
purchasing semi-synthetic type had 6-9 years diving experiences, favoured
‘PTT’ brand, and bought them from general car garages. Their purchasing
frequency was 3.35 times/year, and the purchasing cost was 868.80 baht for
each purchase. On the other hand, the majority of the buyers purchasing
synthetic type had more than 9 years driving experiences, favoured ‘SHELL’
brand, and bought them from car service centers. Their purchasing frequency
was 2.98 times/year, and the purchasing cost was 2,027 baht for each
purchase.
The result, in addition, revealed the following characteristics: The
purchasing decision of the buyers with different education levels and
monthly incomes varied based on distribution channels and marketing
promotion. The purchasing decision of the buyers purchasing synthetic
lubricants varied based on different aspects of marketing promotion. The
purchasing decision of the buyers purchasing both types of lubricants varied
based on their different careers and car brands. They also had different ideas
to buy the products with the same brands. The purchasing decision of the
buyers purchasing different types of lubricants varied based on 3 marketing
factors: products, distribution channels and marketing promotion. The
purchasing decision of the buyers purchasing different types of lubricants
varied based on the purchasing frequency and the purchasing cost.
Keywords: A Comparison of Purchasing Decision, Gasoline Engine Lubricants
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ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ท้า
ให้มีการส่งเสริมจากภาครัฐจึงท้าให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็น
ผลต่อเนื่องไปยังภาคการขนส่งที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งเมื่อสอง
ปีที่ผ ่านมาทางภาครัฐ ได้มีก ารสนับ สนุน ในเรื่องของรถยนต์คัน แรกท้าให้ผู้บ ริโภคมี
ความต้องการรถยนต์มากซึ่งท้าให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจยานยนต์ภายในประเทศสูง
โดยสามารถดูได้จากสถิติจ้านวนรถที่ขึ้นทะเบียนสะสมทั่วประเทศที่มีอัตราแนวโน้ม
การเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (จ้านวน 20,624,719 คัน)
จนถึง 2556 (จ้านวน 34,624,406 คัน) ระยะเวลา 10 ปี มีจ้านวนรถที่จดทะเบียน
สะสมทั่ว ประเทศเพิ่มขึ้น 13,999,687 คั น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 68.87 แต่เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจ้านวนรถที่จดทะเบียนสะสม
ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 2,147,429 คัน ซึ่งคิดเป็น อัตราร้อยละ 6.6 (กรมขนส่งทางบก,
2557) จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการจดทะเบียนรถยนต์ที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นจึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์มีแนวโน้มที่
จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ธุร กิจ น้้ า มัน หล่อ ลื ่น สามารถแบ่ง ออกได้เ ป็น 2 กลุ ่ม หลัก คือ กลุ ่ม
น้้ามัน หล่อ ลื ่น ส้ าหรับ ยานยนต์ห รือ ในบางครั้งจะเรียกว่าน้้า มัน เครื่ อ งยนต์ ซึ่งจะมี
สัด ส่ว น ร้อ ยละ 70 ของมูล ค่าการจ้าหน่ายรวมของตลาดธุรกิจ กลุ่ม น้้า มัน หล่อ ลื ่น
ส้าเร็จรูป โดยกลุ่มนี้จะสามารถแบ่งออกเป็นส้าหรับน้้ามัน หล่อลื่นในเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีสถิติการจัดจ้าหน่ายภายในประเทศจ้านวน 278,393,139
ลิต ร (กรมธุร กิจ พ ลัง งาน , 2557) ส่ว นอีก กลุ ่ม คือ กลุ ่ม น้้ า มัน หล่อ ลื ่น ที ่ใ ช้ใ น
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆ หรือใช้งานในการหล่อลื่น
เครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะมีสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาธุร กิจ น้้ า มัน หล่อ ลื ่น หรือ น้้ า มัน เครื ่อ งมีม ูล ค่า ประมาณ 3 หมื ่น ล้า นบาท
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,976 วันที่21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
ส้าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัต ราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10
จากปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผ ลเหล่านี้จึงท้าให้ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นมีการแข่งขันที่รุนแรง
กอปรกับในปี พ.ศ. 2559 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

61
61

ซึ ่ง จะท้ า ให้ป ระเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางการขนส่ง และโลจิส ติก ส์ ในภูม ิภ าคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะท้าให้มีจ้านวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในประเทศ จึงท้าให้เป็นที่
สนใจของผู้ผลิตและผู้ขายธุรกิจประเภทนี้ ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นที่มีจ้าหน่าย
ภายในประเทศมีมากมายหลายตราสินค้า แต่จะมีรายใหญ่เพียงไม่กี่ตราสินค้าที่เป็น
ผู้ผลิตที่ได้รับยอมรับทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และคุณภาพในปีที่ผ่านมา ปตท. ยังคงมี
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเชลล์
เอสโซ่-โมบิล บีพี-คาสตรอล คาลเท็กซ์และบางจากตามล้าดับ (ปี พ.ศ. 2557) ดังนั้น
จึงท้าให้ผู้ผลิตน้้ามันหล่อลื่นต่างๆ ออกมาใช้การส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อใช้เป็นกล
ยุท ธ์ในการเพิ่ม ส่ว นแบ่งการตลาดของตนเองให้มากขึ้น โดยปัจจุบันน้้ามัน หล่อ ลื ่น
เครื ่อ งยนต์ที ่ม ีจ้ า หน่า ยในท้อ งตลาดจะสามารถแบ่ง ออกได้เ ป็น 3 ชนิด คือ
น้้ามันหล่อลื่นธรรมดาหรือน้้ามันแร่ น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์และน้้ามันสังเคราะห์
โดยสามารถดูได้จากระยะทางการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการสะดวกในการที่
ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากจะกล่าวถึงชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ เนื่องจากมีการใช้น้ามันหล่อลื่นมากในภาคยานยนต์ จึงไม่อาจจะทราบ
ได้แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นเหตุหรือ แรงจูงใจที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จากที่ข้อมูลกล่าวและปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ท้างานเกี่ยวกับธุรกิจน้้ามันหล่อลื่น จึง
สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของพฤติก รรมการซื้อ ของผู ้บ ริโ ภค โดยใช้การเปรีย บเทีย บ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ระหว่างชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างและน้าไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ในปัจจุบัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วีรวัฒ น์ ก้ าเนิ ด แก้ ว (2543: บทคั ด ย่ อ ) ศึ กษาวิจั ยเรื่อ ง พฤติ กรรมการใช้
น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ของเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ น้ ามั น หล่ อ ลื่ น กึ่ งสั งเคราะห์ แ ละการ
เปรีย บเที ยบถึ งข้ อ ดีแ ละข้ อด้ อ ยระหว่างน้้ ามั น ชนิ ด มาตรฐานและน้้ ามัน หล่ อ ลื่ น กึ่ ง
สังเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย รวมถึงการ
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ทดสอบ Chi-Square ในการทดสอบสมมติ ฐ านเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรต่ า ง ๆ
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจมาใช้น้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ที่เคยใช้น้ามันหล่อลื่น
มาตรฐานและไม่เคยใช้น้ามันหล่อลื่นมาตรฐานมาก่ อนเกิดจากการรับทราบคุณสมบัติที่
ดีกว่าทางด้านคุณ ภาพของน้้ามันหล่ อลื่นกึ่งสั งเคราะห์ คือ การใช้งานได้ยาวนานถึง
5,000 กิโลเมตร และช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุง โดยส่วนใหญ่
ได้รับค้าแนะน้าจากผู้มีความรู้ทางด้านช่างในศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ นอกจากนี้
ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าสู ง มักจะไม่เปลี่ยนตราสินค้าแม้ว่าภาวะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีก็ตาม
เกตุวดี โรจน์สัญญากุล (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างตลาด
และปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น ส้ า หรั บ ยานยนต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจน้้ามันหล่อลื่ นส้ าหรับยานยนต์และ
ศึกษาในเรื่องของสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่อาจจะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อและ
ลั ก ษณะของผู้ ซื้ อ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง ปริ ม าณและการวิ เคราะห์
อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio) จากผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรม
น้้ามันหล่อลื่นในช่วงปี พ.ศ. 2538-2542 มีค่ากระกระจุกตัวบางส่วนซึ่งพิจารณาจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 4 ราย ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ปัจจั ย
ทางด้านผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส้าคัญในการตัดสินใจซื้ออันเนื่องมาจากการจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้ าซึ่งส่ ว นหนึ่ งอาจจะมาจากการที่มี ผู้ ขายน้อ ยรายจึงท้ าให้ มีการแข่งขัน กัน น้อ ย
ส้าหรับการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีการจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า โดยจะให้ความส้าคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และรองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ้าหน่ายที่ผู้ซื้อสามารถหาซื้อได้ง่ายและมักจะเลือกหาซื้อในสถานีบริการ
น้้ามัน
รัฐา อุรุโสภณ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น เพื่อค้นคว้า
ถึงทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อการส่งเสริมการขายใน 3 ด้านคือ การลดราคา การให้
ของแถม และการจับสลากชิงโชค ใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คนในการใช้เก็บข้อมูล
เพื่อน้ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่ าส่วนใหญ่ผู้ใช้
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จะเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ขับขี่รถยนต์ในการเดินทางต่้ากว่าหรือเท่ากับ
1,000 กิโลเมตรต่อเดือน และจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้ามันหล่อลื่นครั้งละประมาณ
501-1,000 บาท โดยจะท้าการเปลี่ยนถ่ายตามศูนย์บริการ ส่วนเรื่องความคิดเห็นและ
ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการตลาด จะให้ความส้าคัญในด้าน
การลดราคามากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ด้ านการให้ ข องแถม และการจั บ สลากชิ งโชค
นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรจะมีความเหมาะสม มีอรรถประโยชน์
ในความต้องการของแต่ละกลุ่ม อีกทั้งจะต้องไม่ท้าให้คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นลดลง
พรทิพย์ พิทยาพงษ์ชาติ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์บี -ควิกและเชลล์ ออโต้
เซิร์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ระหว่างบี ควิกและเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ โดยใช้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนแต่จะท้าการสุ่ม
อย่างละครึ่ง ส้าหรับการวิเคราะห์จะใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบทั้งบี-ควิก
และเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ จะน้ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ามาเข้ารับบริการมากที่สุด อายุการใช้
งานของรถอยู่ ที่ ป ระมาณ 2-5 ปี จะเข้ ารับ บริก ารช่ ว งวั น ศุ ก ร์ -วัน อาทิ ต ย์ ช่ ว งเวลา
08.00-12.00 น. โดยส่ วนใหญ่ จะตัดสิ นใจด้วยตนเอง ในด้านความคิ ดเห็ นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
เลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมในการ
เลือกศูนย์บริการจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ทางด้านระยะเวลาที่ใช้บริการในแต่ละ
ครั้ง
วรีรักษ์ ธัญญกิจ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ของบริ โ ภคในจั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือ
ผู้ซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นภายในจังหวัดชลบุรี โดยการออกแบบสอบถามแล้วน้าข้อมูลมา
วิ เคราะห์ ท างสถิ ติ จากผลการวิ จั ย พบว่ า ส่ ว นมากเป็ น เพศชาย อายุ 26-30 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนัก งานบริษัท มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซี มีอายุ
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การใช้งานประมาณ 3-6 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องยนต์เบนซินจะใช้การก้าหนด
จากระยะทางทุกๆ 10,000 กิโลเมตรจึงจะท้าการเปลี่ยนถ่ายสักครั้ง ส้าหรับปริมาณใน
การซื้อครั้งละ 4 ลิตรซึ่งเป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของเครื่องยนต์เบนซิน โดยนิยม
ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ บริการรถยนต์ ซึ่งจะมีพนักงานค่อยให้ ความรู้รายละเอียดของสินค้า
ก่อนเพื่อใช้ประกอบกับการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และยี่ห้อสินค้าที่เป็นที่
เลือกซื้อมากที่สุดคือยี่ห้อ ปตท. โดยให้เหตุผลที่เลือกซื้อยี่ห้อดังกล่าวเป็นในเรื่องของ
คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น และราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนมากจะช้าระเงิน
ด้วยเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
และยี่ ห้ อ รถยนต์ ที่ ใ ช้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระยะทางที่ ก้ า หนดในการเปลี่ ย นถ่ า ย
น้้ามันหล่อลื่น ระดับการศึกษา ยี่ห้ อรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อของรถยนต์ และอายุการใช้งานรถยนต์มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ยี่ห้อของรถยนต์ อายุการใช้งานรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้เป็นประจ้า
สมศักดิ์ โกวิทวุฒิกร (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้น้ ามันหล่ อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินส้ าหรับรถยนต์นั่งส่ ว นบุค คลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในด้านใดบางที่ มีผล
ต่อพฤติกรรมตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้ กับผู้บริโภคอีกทั้งข้อเสนอแนะ
ต่างๆ โดยน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น
เพศชาย อายุ 30-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ใช้รถยนต์ของญี่ปุ่น
ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,501-1,800 ซีซี และอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ น้ า มั น หล่ อ ลื่ น ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ความสะดวกในการหาซื้อ และการเพิ่มปริมาณในราคาเท่าเดิม
โดยให้ความพึงพอใจกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาในระดับมาก
มีพฤติกรรมการเลือกใช้น้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิม เหตุผลเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพที่ดีกว่า
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ รายได้ เฉลี่ ย และ
ประสบการณ์ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพิ จ ารณาก้ า หนดเปลี่ ย นถ่ า ย

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

65
65

น้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้
ในปัจจุบันที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดต่างกันทุกด้าน อายุที่
ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้ านช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดต่างกัน รายได้เฉลี่ยที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา และด้ า นช่ อ งทางการจ้ า หน่ า ยต่ า งกั น ความรู้ เรื่ อ งเครื่ อ งยนต์ แ ละ
ประสบการณ์ ขั บ ขี่ รถยนต์ ที่ ต่ างกั น ให้ ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ ปั จ จัย ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน
นั ฐ พงษ์ ไทยรั ก (2551: บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่อยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่อง
ของผู้บริโภคซึ่งท้าการวิจัยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่องโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่องอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ คุณภาพของน้้ามันเครื่อง ปัจจัย
ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
อยู่ในระดับมากได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นเมื่อ
เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นในท้องตลาด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่มีผลต่อ
การเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ผู้ขายสามารถตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน และสามารถหาซื้อได้สะดวก และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากไดแก่ มีพนักงานแนะน้า ณ จุดขาย และการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
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วรรณวิภ า บุญแลบ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความส้าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดที่อาจจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อในเขตกรุงเทพฯ ส้าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและน้ามาทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และ F-test จากการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย มีอายุราว
31-35 ปี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดือ นประมาณ 10,000-20,000 บาท ส่ ว นใหญ่ จะเลื อกซื้ อ
น้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ ปตท. สูตรสังเคราะห์ โดยราคาสินค้าต้องอยู่ในงบประมาณที่จ่ายได้
เพื่อ นหรือคนรู้จักเป็ นผู้ มี อิท ธิพ ลต่อ การตัดสิ น ใจ และส่ ว นใหญ่ ให้ ความสนใจในสื่ อ
ประเภทวิทยุและโทรทัศน์ สถานที่ซื้อสินค้าส่วนมากคือ ศูนย์บริการครบวงจร ในการ
เลือกซื้อสินค้าจะมียี่ห้อที่ต้องการอยู่แล้วแต่ต้องให้ช่างยนต์แนะน้าเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก
ที่ สุ ด ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ าปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของสิ น ค้ า
น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ ดี เซลมี ผ ลต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลในเรื่ อ งระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องการเลือก
ขนาดบรรจุสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า ควรเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เรื่ อ งส่ ว นลดสิ น ค้ า และของแถม รวมถึ งการให้ ค วามรู้กั บ ช่ างเครื่อ งยนต์ เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุนการขายสินค้า
นรินทร์ พาหุยุทธ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
ส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาก
การวิ จั ย พบว่ าผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศชาย มี อ ายุ 30-39 ปี มี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,001 บาท ใช้รถยนต์ประเภทเบนซิน และส่วนมากใช้รถยนต์
อยู่ในช่ว ง 3-5 ปี กลุ่ มตัวอย่างให้ ความส้าคัญ มากที่ สุ ดกับ กับ ปัจจัยทางการเลื อกซื้อ
น้้ามันในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า ท้าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน
การจัดผังร้าน การให้บริการลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า นอกจากนี้พบว่าเพศ
ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้ าน และ
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ด้านการบริหารสินค้าแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้าน
การออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านการบริห ารสินค้า และด้านการให้บริการลูกค้า
แตกต่ า งกั น ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ให้ ระดั บ ความส้ า คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นทุกด้านแตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญ
ต่ อ ปั จ จั ย ด้ านการให้ บ ริก ารลู ก ค้ าแตกต่ า งกั น และด้ านการใช้ เทคโนโลยี ในร้ านค้ า
แตกต่ างกั น ระดับ รายได้เฉลี่ ยที่ แตกต่ างกั น ให้ ระดั บ ความส้ าคั ญ ต่อ ปั จ จัย ด้านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน ประเภทรถยนต์ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านการให้ บ ริการลู กค้ า และด้านการใช้ เทคโนโลยีในร้านค้า และอายุ การใช้ งานที่
แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านท้าเล
ที่ตั้ง และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้าแตกต่างกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่ งสั งเคราะห์ แ ละชนิ ด สั งเคราะห์ ที่ ให้ ระดั บ ความส้ าคั ญ ของปั จจั ย ทางการตลาดที่
แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามั นหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีการตัดสินใจซือ้ ที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
มี ก ารก้ า หนดขอบเขตรายละเอี ย ดในการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ ซื้ อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีดังนี้
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1. ขอบเขตด้ า นเวลา ศึ ก ษาในช่ ว งระหว่ า ง เดื อ นเมษายน 2558– เดื อ น
กรกฎาคม 2558
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล จ้านวน 400 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ตั ว แปรต้ น (Independent Variables) ได้ แ ก่ ชนิ ด ของน้้ า มั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์เบนซิน และข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาด และการตั ดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ชนิดของน้้ามันหล่อลืน่
เครื่องยนต์เบนซิน
- ชนิดกึ่งสังเคราะห์
- ชนิดสังเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน
- ประสบการณ์การขับขี่
รถยนต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์
- ด้านความถี่ในการซื้อ
- ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- ด้านแนวโน้มการซื้อยีห่ ้อเดิม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูล ทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่ างกัน ให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน
2. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่อ งยนต์ เบนซิ น ที่ แ ตกต่ างกั น มี ก าร
ตัดสินใจซื้อด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมแตกต่างกัน
3. ผู้ ซื้ อ ชนิ ด ของน้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น ที่ แตกต่ า งกั น ให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน
4. ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งและด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) คือ ผู้บริโภคที่เป็น
เจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ตัดสินใจซื้อ ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์เท่านั้น โดยท้าการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
เนื่องด้วยไม่ทราบจ้านวนของผู้บริโภคที่ แน่นอน จึงใช้การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน ท้าการก้าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งได้ผลลัพธ์จ้านวน 385 คน และได้ท้าการส้ารองตัวอย่างในกรณี
ที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์จ้านวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดเท่ากับ 400
คน โดยจะเก็ บ แบบสอบถามผู้ ที่ เลื อ กซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ ง
สั งเคราะห์ จ้านวน 200 ตั ว อย่าง และชนิ ดสั งเคราะห์ จ้านวน 200 ตั ว อย่างรวมเป็ น
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้
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ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เลื อ กซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครจ้านวน 400 ตัวอย่าง
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น แหล่ งข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ า ที่ เก็ บ
รวบรวมจากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือทางวิ ชาการ วิทยานิพนธ์
งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ครอบคลุมงานวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากนั้นจึง
น้ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามได้ ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาและน้ามาสร้างเป็นโครงงานวิจัยและแบบสอบถามฉบับร่าง โดยข้อค้าถาม
ของฉบับร่างจะต้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ปรึกษาและขอบเขตของงานวิจัย
2.2 สร้ า งแบบสอบถาม โดยน้ า แบบสอบถามฉบั บ ร่ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย หากว่าไม่ผ่าน
หรือไม่สอดคล้องจะน้ากลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนออีกครั้งและหากว่าผ่านหรือ
สอดคล้อง จึงจะน้าไปเสนอต่อประธานและกรรมการ หากว่าไม่ผ่านหรือไม่สอดคล้องจะ
น้ากลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการได้เสนอแนะและหากว่าผ่านหรือสอดคล้อง
จึ ง น้ า แบบสอบถามไปทดลองใช้ ง านเพื่ อ เป็ น การทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามจ้ านวน 30 ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha
Coefficient: α) โดยค่าที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ได้ออกมาควรมากกว่า
0.7 จึงจะถือว่ามีความเชื่อถือได้ จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.832 นั้น
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
2.2.1 ลั ก ษณะของแบบสอบถาม สามารถแบ่ งเนื้ อ หาออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีลั กษณะค้าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) มีจ้านวน 7 ข้อ ดังนี้
1. เพศ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal Scale)
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4. อาชีพ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ใช้การวัดข้อมู ล แบบเรียงล้ าดับ (Ordinal

Scale)

6. ประเภทของรถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal

Scale)
(Ordinal Scale)

7. ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ

ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์
ส้ าหรับ ผู้ ใช้รถยนต์ นั่งส่ วนบุ คคล ลั กษณะของค้าถามเป็ นแบบลิ เคิ ร์ท Likert Scale
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549: 129) จะโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ
รวมทั้งหมดเป็นจ้านวน 20 ข้อ ได้แก่ค้าถามทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่ งใช้มาตราวัดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยมีการ
ก้าหนดเกณฑ์ ดังนี้
5
4
3
2
1

ระดับความส้าคัญ
ระดับความส้าคัญ
ระดับความส้าคัญ
ระดับความส้าคัญ
ระดับความส้าคัญ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จะมีลักษณะค้าถามแบบ
ปลายเปิดและแบบปลายปิดจ้านวน 5 ข้อ โดยข้อที่ 1-2 ลักษณะค้าถามแบบมีหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) ส่วนข้อที่ 3-4 ลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ส้าหรั บ
ข้อที่ 5 ลั กษณะค้าถามเป็ นแบบลิ เคิร์ท Likert Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,
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2549: 129) ใช้มาตราวัดเกณฑ์ในการอภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยในแต่
ละข้อมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งที่ตัดสิ นใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ใช้การวัดข้อมูล แบบ
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. ยี่ห้ อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกซื้อ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญ ญัติ (Nominal
Scale)
3. ความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น โดยจะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด
ใช้การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale)
4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง โดยจะมีลัก ษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ใช้
การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale)
5. แนวโน้มการซื้อยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเดิมในอนาคต
ลักษณะค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale โดยใช้มาตราวัดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยมีการ
ก้าหนดเกณฑ์แต่ละระดับเป็น ดังนี้
5
หมายความว่า
ซื้อซ้้าแน่นอน
4
หมายความว่า
ซื้อซ้้า
3
หมายความว่า
ไม่แน่ใจ
2
หมายความว่า
ไม่ซื้อซ้้า
1
หมายความว่า
ไม่ซื้อซ้้าแน่นอน

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน้ามาตรวจสอบความสมบู รณ์
ของข้ อ มู ล และเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเพื่ อ น้ า ไปลงรหั ส จากนั้ น จึ ง น้ า ข้ อ มู ล มา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห์และทดสอบสมติฐาน
ดังนี้
3.1 สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อต้องการอธิบ ายข้อมูล ที่
เก็บรวบรวมมาแล้วแปลผลออกมาเป็นผลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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3.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความ
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ มูล เกี่ ยวกับ การตั ดสิ น ใจซื้อ น้้ ามั น หล่ อลื่ น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใช้
การวิเคราะห์โดยการหาค่าความเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร
โดยการน้าข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ในงานวิจัยนี้ก้าหนดระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิติ ร้อยละ 95 ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส้าหรับรายละเอียดการทดสอบ มี
ดังนี้
3.2.1 เพื่อทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือค่า t-test
3.2.2 เพื่อทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่า Ftest เป็ นการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่าผล
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งยังไม่ทราบว่าคู่
ใดที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการท้าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่
มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามวิ ธี ก ารของ Fisher’s Least Significant Difference หรื อ
เรียกว่า LDS
สรุปการวิเคราะห์สมมติฐานในงานวิจัยได้ดังนี้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่อ งยนต์ เบนซิ น ที่
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้
ทดสอบ คือ t-test และ F-test (One-Way ANOVA)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test
และ F-test (One-Way ANOVA)
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สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test
สมมติฐานข้อที่ 4 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ประเภทของรถยนต์ ที่ ท่ า นใช้ แ ละ
ประสบการณ์ในการขับขี่ โดยน้าเสนอในรูปของการเปรียบเทียบเป็นค่าความถี่และค่า
ร้อยละ
ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิ ด กึ่งสั งเคราะห์ จ้านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ ซื้อชนิดสั งเคราะห์
จ้านวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งจ้าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้
เพศ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ้านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.5
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ้านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.5
อายุ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง
38-47 ปี มีจ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือช่วง 48 ปีขึ้นไป จ้านวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ 28-37 ปี มีจ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5
และช่วงอายุ 18-27 ปี มีจ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล้าดับ
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ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง
38-47 ปี จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือช่ วงอายุ 28-37 ปี จ้านวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ช่วงอายุ 48 ปีขึ้นไป จ้านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28
และช่วงอายุ 18-27 ปี มีจ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ
ระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปวส.หรืออนุปริญญา เป็นจ้านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี จ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือต่้ากว่า มี
จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามั นหล่ อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ้านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นระดับ ปวส. หรือ
อนุปริญญา เป็นจ้านวน 60 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
12.0 และระดั บ ปวช. หรือ ม.6 หรื อ ต่้ ากว่ ามี จ้ า นวน 13 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.5
ตามล้าดับ
อาชีพ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 พนักงานบริษัทเอกชน มี
จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อาชีพอื่นๆ มีจ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5
และนักเรียนหรือนักศึกษา จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.5 เจ้าของธุรกิจ มีจ้านวน 44
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อาชีพอื่นๆ มีจ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และนักเรียน/
นักศึกษา จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ
รายได้ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รายได้เฉลี่ย
ช่วง 40,001 - 60,000 บาท มีจ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และรายได้เฉลี่ย
มากกว่า 60,001 บาท จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จ้านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ
รายได้ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รายได้เฉลี่ย
ช่วง 40,001 - 60,000 บาท มีจ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และรายได้เฉลี่ ย
มากกว่า 60,001 บาท จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล้าดับ
ประเภทของรถยนต์ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ประเภท รถเก๋ง จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือรถอเนกประสงค์
(SUV) จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รถตู้หรือรถแวน มีจ้านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 และรถกระบะ จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ประเภทรถเก๋ง จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือรถอเนกประสงค์
(SUV) จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รถตู้หรือรถแวน มีจ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 และรถกระบะ จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล้าดับ
ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการขับขี่ 6-9 ปี จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือขับขี่
มากกว่า 9 ปีขึ้นไป มีจ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ขับขี่ 3-6 ปี จ้านวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และน้อยกว่า 3 ปี มีจ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประสบการณ์
ในการขับขี่มากกว่า 9 ปีขึ้นไป จ้านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือขับขี่
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6-9 ปี จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ขับขี่ 3-6 ปี จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
13.0 และน้อยกว่า 3 ปี มีจ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล้าดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน โดยแบ่งออกเป็น 4
ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ใช้การน้าเสนอการวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
การแปรผลระดับความส้าคัญ
ผลการวิจัยการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ที่เลือกซื้อ
น้้ามั น หล่ อลื่ น เครื่องยนต์เบนซิ นส้ าหรับผู้ ใช้รถยนต์นั่ งส่ วนบุ คคล สามารถสรุป การ
วิเคราะห์โดยจ้าแนกเป็นชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ได้ดังนี้
ชนิดกึ่งสังเคราะห์
พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.24 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาด พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ
มากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ ย 4.48 รองมาคือผลิตภัณ ฑ์ส่ งผลต่อสิ่ งแวดล้ อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณ ฑ์
คุณภาพของน้้ามัน และความน่าเชื่อถือของตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29, 4.22, 4.15
และ 4.06 ตามล้าดับ
ด้านราคา
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.34 รองลงมาจะเท่ากันใน 2 เรื่องคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคาเหมาะสมกับ
ขนาด มีการช้าระเงินมีความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่ น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22,
4.22, 4.21 และ 4.12 ตามล้าดับ
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ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ผู้ ซื้อน้้ ามัน หล่ อลื่ น ให้ ระดับ ความส้ าคัญ ด้านช่องทางการจั ดจ้าหน่ าย
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถที่
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้ามี
ความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอื่นๆ ในการหาซื้อ และใกล้ กับแหล่ งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36, 4.29, 4.26 และ 4.25 ตามล้าดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น ให้ ร ะดั บ ความส้ า คั ญ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ
จุดขาย การเพิ่มปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และมีของแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.30, 4.17, 4.15 และ 4.07 ตามล้าดับ
ชนิดสังเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด
โดยรวมที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ โดยรวม
ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.19 และเมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ านของปั จ จั ยทางการตลาด
พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ
มากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากที่สุด
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.42 รองมาคื อ รู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21,
4.17, 4.13 และ 4.12 ตามล้าดับ
ด้านราคา
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก
โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องของส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย
4.28 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับขนาด การช้าระเงินมี
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ความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 4.14, 4.10 และ 3.92
ตามล้าดับ
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ผู้ ซื้อน้้ ามัน หล่ อลื่ น ให้ ระดับ ความส้ าคัญ ด้านช่องทางการจั ดจ้าหน่ าย
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดใน 2 เรื่องที่เท่ากันคือที่ตั้ง
ของร้านและมีจอดรถที่เหมาะสมและมีการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้า มีค่าเฉลี่ย
4.34 อันดับที่ 3 คือความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยน
ถ่ายน้้ามันหล่อลื่นมี และมีช่องทางอื่น ๆ ในการหาซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27, 4.23 และ
4.09 ตามล้าดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น ให้ ร ะดั บ ความส้ า คั ญ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
โดยรวมในระดับมาก โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย
มี ก ารโฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่ างๆ การเพิ่ ม ปริม าณแต่ ร าคาเท่ าเดิ ม และมี ข องแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.28, 4.15, 4.12 และ 3.99 ตามล้าดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์ เบนส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้มีท้าการวิเคราะห์มีทั้งหมด 5 ข้อ
ได้แก่ แหล่งที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
และแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดิม โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อหาความถี่ และน้าเสนอ
เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านแหล่งที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่น พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากอู่ซ่อม
รถยนต์จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือศูนย์บริการรถยนต์จ้านวน 60
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ร้านค้าปลีกจ้าหน่ายอะไหล่ยนต์จ้านวน 43 คน เป็นร้อยละ
21.5 สถานีบริการน้้ามันจ้านวน 23 คน เป็นร้อยละ 11.5 และห้างสรรพสินค้าและอื่นๆ
จ้านวน 3 คน เป็นร้อยละ 1.5 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากศูนย์บริการ
รถยนต์จ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองมาคืออู่ซ่อมรถยนต์จ้านวน 53 คน คิด
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เป็น ร้อยละ 26.5 ร้านค้าปลี กจ้าหน่ ายอะไหล่ ยนต์จ้านวน 50 คน เป็ น ร้อยละ 25.0
สถานี บ ริการน้้ ามั น จ้านวน 24 คน เป็ น ร้อ ยละ 12.0 และห้ างสรรพสิ น ค้ าและอื่น ๆ
จ้านวน 4 คน เป็นร้อยละ 2.0 ตามล้าดับ
ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
ยี่ห้อปตท.จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองมาคือ คาสตรอลจ้านวน 59 คน เป็น
ร้อยละ 29.5 เชลล์จ้านวน 36 คน เป็นร้อยละ 18.0 โมบิลจ้านวน 24 คน เป็นร้อยละ
12.0 บางจากจ้านวน 9 คน เป็นร้อยละ 4.5 และอื่นๆ จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ
เชลล์จ้านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองมาคือ ปตท.จ้านวน 44 คน เป็นร้อยละ
22.0 คาสตรอลจ้านวน 39 คน เป็นร้อยละ 19.5 โมบิลจ้านวน 29 คน เป็นร้อยละ 14.5
บางจากจ้านวน 20 คน เป็นร้อยละ 10.0 และอื่น ๆ จ้านวน 14 คน เป็นร้อยละ 7.0
ตามล้าดับ
ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีความถี่ในการซื้อจ้านวนครั้งต่อ
ปีน้อยที่สุดคือ จ้านวน 1 ครั้งและมากที่สุดจ้านวน 6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ครั้ง และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.119 โดยผู้ซื้อมีความถี่ในการซื้อมากที่สุดจ้านวน 4
ครั้งต่อปี เป็นจ้านวน 60 คน รองลงมาคือ 3 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 5 ครั้งต่อปี 6 ครั้งต่อ
ปี และ 1 ครั้งต่อปี โดยมีจ้านวน 58 คน 50 คน 22 คน 7 คน และ 3 คน ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ มีความถี่ในการซื้อจ้านวนครั้งต่อปี
น้อยที่สุดคือ จ้านวน 1 ครั้ง และมากที่สุดจ้านวน 6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ครั้ง และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.826 โดยผู้ซื้อมีความถี่ในการซื้อมากที่สุดเท่ ากันคือ
จ้านวน 2 ครั้งต่อปี และจ้านวน 3 ครั้งต่อปี เป็นจ้านวน 86 คน รองลงมาคือ 4 ครั้งต่อ
ปี 1 ครั้งต่อปี 5 ครั้งต่อปี และ 6 ครั้งต่อปี โดยมีจ้านวน 17 คน 5 คน 4 คน และ 2 คน
ตามล้าดับ

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

81
81

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ มีดังนี้
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยที่สุด 600
บาท และมากที่สุด 1,300 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 868.80 บาท และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 164.545 พบว่าส่ ว นใหญ่ จะมีค่ าใช้จ่ายในการซื้อ ต่อ ครั้งมากที่ สุ ด
ในช่วงราคาระหว่าง 801-1,000 บาท มีจ้านวน 107 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา
คื อ ช่ ว งราคาที่ น้ อ ยกว่า 800 บาท มี จ้ านวน 69 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 34.5 ช่ ว งราคา
ระหว่า ง 1,001-1,200 บาท มี จ้ านวน 21 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.5 และช่ ว งราคาที่
มากกว่า 1,200 บาท มีจ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล้าดับ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยที่สุด 1,500
บาท และมากที่สุด 3,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,027.00 บาท และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 284.209 พบว่าส่ ว นใหญ่ จะมีค่ าใช้จ่ายในการซื้อ ต่อ ครั้งมากที่ สุ ด
ในช่วงราคาระหว่าง 1,500-2,000 บาท มีจ้านวน 120 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0
รองลงมาคือช่วงราคาระหว่าง 2,001-2,500 บาท จ้านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5
และช่ ว งราคาระหว่ า ง 2,501-3,000 บาท จ้ า นวน 3 คน ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.5
ตามล้าดับ
ด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่า
ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะ
ซื้อซ้้ายี่ห้อเดิมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะซื้อ
ซ้้ายี่ห้อเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ซื้อน้้ามั นหล่ อลื่ น เครื่องยนต์เบนซิน ที่
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน และด้านประสบการณ์ในการขับ
ขี่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อที่
แตกต่างกันด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการให้ระดับความส้าคัญ
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ของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาด
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่าง
กันในด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันในด้านประสบการณ์ในการขับขี่
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย
สมมติ ฐ านที่ 2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสัง เคราะห์ที่แตกต่างกัน
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการ
ขับขี่มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน แต่ผู้ซื้อ
ที่แตกต่างกันด้านเพศมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน แตกต่างกันใน
ด้านความถี่ในการซื้อ ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านอาชีพ มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม
และผู้ ซื้อ ที่ แตกต่ างกัน ด้านประเภทรถยนต์ที่ ใช้งานมีการตั ดสิ น ใจซื้อ น้้ามัน หล่ อลื่ น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการขับขี่ มี
การตัด สิ นใจซื้อน้้ ามัน หล่ อลื่ น เครื่องยนต์เบนซิน ไม่ แตกต่ างกัน ในทุกด้าน แต่ผู้ ซื้อ ที่
แตกต่างกันด้านอายุมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้าน
ค่าใช้ จ่ ายต่ อ ครั้ง ส่ ว นผู้ ซื้ อ ที่ แ ตกต่ างกั น ด้ านอาชี พ มีก ารตั ด สิ น ใจซื้ อน้้ ามั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม
และผู้ ซื้อ ที่ แตกต่ างกัน ด้านประเภทรถยนต์ที่ ใช้งานมีการตั ดสิ น ใจซื้อ น้้ามัน หล่ อลื่ น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม
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สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน
ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่ อลื่น เครื่องยนต์เบนซินที่ แตกต่างกัน มีการให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
ผู้ ซื้ อ ชนิ ด ของน้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก าร
ตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน

สรุปการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินจ้านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์จ้านวน 200 ชุด
และชนิดสังเคราะห์จ้านวน 200 ชุด จากนั้นน้ามาเข้ากระบวนการในการวิเคราะห์และ
แปลผล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุระหว่าง 38-47 ปี ร้อยละ 48.0
มีการศึกษาในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนมากประกอบอาชีพ
เป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.5 ส้าหรับประเภทของรถยนต์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นรถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมี
ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ระหว่าง 6-9 ปี
ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ ซื้ อน้้ ามั นหล่ อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิ ดสั งเคราะห์
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 38-47 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้

84

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

84

เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส้าหรับประเภทของ
รถยนต์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นรถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีประสบการณ์ในการขับขี่
รถยนต์มากกว่า 9 ปีขึ้นไป
จากผลการสรุป พบว่าข้อมูลทั่วไปผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 38-47 ปี ผู้ซื้อน้้ามัน
ชนิดกึ่งสังเคราะห์มีการศึกษาระดับปวส.หรื ออนุปริญญา แต่ผู้ซื้อน้้ามันชนิดสังเคราะห์
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,001-40,000 บาทต่อ
เดือน จะใช้รถเก๋งเป็นพาหนะ และโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์มี
ประสบการณ์ในการขับขี่ 6-9 ปี แต่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การให้ ระดั บ ความส้ าคั ญ ของปั จ จั ย ทาง
การตลาด
ส้าหรับปัจจัยทางการตลาดที่มาใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่ นชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิ ดสั งเคราะห์ โดยมีการให้ ระดับความส้ าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุดและมาก ตามล้าดับ ดังรายละเอียดแยกเป็นด้านๆ ได้ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า
ผู้ ซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ งสั งเคราะห์ มี ก ารให้ ระดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องคุณภาพ
ของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และความเชื่อถือของตราสินค้า
ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด สั ง เคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ รูปแบบของบรรจุ
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ภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของฉลาดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลชัดเจน
ด้านราคา สรุปได้ว่า
ผู้ ซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ งสั งเคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องของ
การมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่มีความหลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น นอกจากนี้
ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น
ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด สั ง เคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องของการมี
ส่ ว นลดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ รองลงมาคื อ ราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ ยั งให้
ความส้ าคั ญ มากในเรื่องราคาเหมาะสมกั บขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่ มี ความ
หลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น และราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น
ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ ความส้ าคัญ เป็ นอันดั บแรกในเรื่องของการมีส่ วนลดของผลิ ตภั ณ ฑ์ และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพเป็นอันดับรองลงมา
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย สรุปได้ว่า
ผู้ ซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ งสั งเคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เลื อ กซื้ อ ให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาคือ
มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอื่นๆ ในการ
ซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น
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ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด สั ง เคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เลื อ กซื้ อ ให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมา
คือ มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องที่มีช่องทางอื่นๆ
ในการซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
ความแตกต่างกัน โดยที่ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดกึ่งสังเคราะห์จะมีการให้
ความส้าคัญในเรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอเป็นอันดับแรก
ส้าหรับผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ ส่วนใหญ่ จะให้ ความส้าคัญในเรื่องของมีการ
วางขายในห้างสรรพสินค้า แต่ใน 2 เรื่องนี้ผู้ซื้อน้้ามันทั้งสองชนิดให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุดเหมือนกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด สรุปได้ว่า
ผู้ ซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ งสั งเคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมากที่ สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญ
มากที่สุดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์แต่
ราคาเท่าเดิม มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น
ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด สั ง เคราะห์ มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุ ดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุ คคลที่มี ชื่อเสี ยงเป็ นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนั กงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการเพิ่ มปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ราคาเท่าเดิม และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น
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ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิด มี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกและอันดับที่สอง ตามล้าดับ ในเรื่องของการใช้
ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
โดยใช้ การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้อของผู้ ซื้อน้้ ามันหล่ อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิ ดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นจากอู่ซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้ คือ ปตท. (PTT) ส้าหรับ
ความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ
ครั้งประมาณ 868.80 บาท โดยผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 1,300 บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
ต่้าสุดอยู่ที่ 600 บาท และมีแนวโน้มการซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมซ้้า
ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
น้้ามั นหล่ อลื่ นจากศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้ อน้้ ามันหล่ อลื่ นที่ เลื อกใช้คื อ เชลล์ (Shell)
ส้าหรับความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้งประมาณ 2,027.00 บาทโดยผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายต่้าสุดอยู่ที่ 1,500 บาท และมีแนวโน้มการซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมซ้้า
สรุปผลการวิเคราะห์โดยรวม พบว่าผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เลือกซื้อยี่ห้อ ปตท. (PTT) โดยตัดสินใจซื้อจากอู่ซ่อมรถยนต์ แต่ผู้
ซื้ อน้้ ามั น หล่ อ ลื่ น ชนิ ดสั งเคราะห์ เลื อกซื้ อ ยี่ ห้ อ เชลล์ (Shell) มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ จาก
ศูนย์บริการรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งสองชนิดมีแนวโน้มใน
การเลือกซื้อยี่ห้อเดิมซ้้า
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน
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ด้านเพศ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสั งเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึ กษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ ซื้อน้้ ามันหล่ อลื่ นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดกึ่งสั งเคราะห์ ที่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่ อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
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ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่ใช้
งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้งานแตกต่างกั น มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการ
ขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีป ระสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายแตกต่างกัน สม ม ติ ฐาน ที่ 2 ข้ อมู ล
ทั่ ว ไปของผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน
ด้านเพศ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างมีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน
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ด้านอายุ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีการตัดสิ นใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มี การตัดสิ นใจซื้ อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้ จ่ายต่อครั้ง
และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประเภทรถยนต์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน
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ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความถี่ใน
การซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้
ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่ อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้
ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้ านแนวโน้ มการซื้อยี่ ห้ อเดิมไม่ แตกต่ างกั น แต่พ บว่าผู้ ซื้ อชนิ ดของน้้ ามั นหล่ อลื่ น
เครื่ องยนต์ เบนซิ น มี การตั ดสิ น ใจซื้ อในด้ านความถี่ ในการซื้ อ และค่ าใช้ จ่ ายต่ อครั้ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาเรื่ อง การเปรียบเที ยบการตั ดสิ นใจซื้ อน้้ ามั นหล่ อลื่ นเครื่ องยนต์
เบนซินชนิ ดกึ่งสั งเคราะห์ และชนิดสั งเคราะห์ ส้ าหรับผู้ ใช้รถยนต์นั่ งส่ วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส้าคัญที่สามารถน้ามาอภิปรายผลดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ที่ เลื อ กซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ทั้ งชนิ ด กึ่ ง
สั งเคราะห์ แ ละชนิ ดสั งเคราะห์ พบว่ าส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อ น
ประมาณ 20,001-40,000 บาท และใช้เป็นรถเก๋งเป็นพาหนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ (วรีรักษ์ ธัญญกิจ, 2550: 118) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ต่อการซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
และใช้รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า โดยจะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่มีจดทะเบียนสะสมรวมใน
กรุงเทพมหานครมีจ้านวนประมาณ 8 ล้านกว่าคัน ซึ่งจ้านวนเกือบครึ่งนั้นเป็นรถเก๋ง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ ซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ทั้ ง ชนิ ด กึ่ ง
สั งเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ มี ก ารให้ ระดั บ ความส้ าคั ญ ของปั จจั ย ทางการตลาดด้ าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนเป็น
อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์ โกวิทวุฒิกร, 2551: 59) ได้ท้าการศึกษา
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับ
รถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคลของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลงานวิจัยพบว่าในด้ าน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี การให้ ระดั บความพึ งพอใจโดยรวมระดับมาก ในเรื่องของฉลากที่ ติ ดบน
ภาชนะบรรจุเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่ อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินยังคงมีการใส่ใจในฉลากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลต่างๆ หรือมาตรฐาน
การรับรองที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
เช่น เรื่องของบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยดึงดูดและสร้างความมั่นใจมากขึ้น
ให้กับผู้บริโภค
ด้านราคา พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ ยังคงมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาใน
ระดับมากที่สุด ในเรื่องของการมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นใน
เรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์ โกวิทวุฒิ กร,
2551: 59) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับ
ความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่องของการลด
ราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
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ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ง
ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมากที่สุดคือ เรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอด
รถเหมาะสมเพี ย งพอเป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมาเป็ น เรื่ อ งของการน้ า ไปวางขายใน
ห้ างสรรพสิ น ค้ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย (วรรณวิ ภ า บุ ญ แลบ, 2551: 51) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้ อ สิ น ค้ า น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ ดี เซลในกรุ ง เทพมหานคร มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญต่อการตัดสินใจโดยรวมในระดับความมากที่สุด ใน 2 เรื่องคือ เรื่องของท้าเล
ที่ตั้งที่มีการอ้านวยความสะดวกเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของสินค้าที่หาซื้อได้
ง่ า ย และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (จิ ร าภรณ์ อั น สมบู ร ณ์ , 2549: 39) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าให้ระดับความส้าคัญต่อ
ปัจจัยด้านท้าเลที่ตั้ง ได้แก่ มีที่จอดสะดวก สภาพการจราจรบริเวณร้านค้าและความ
สะดวกในการเข้า-ออกในระดับที่มากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส่ งเสริมการตลาดโดยรวมระดับมากที่สุ ดและมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดมากที่สุดในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ รองลงมาเป็นในเรื่องของการมีพนักงานขายแนะ ณ จุดขาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นัฐพงษ์ ไทยรัก, 2551: 20) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ที่อยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การเลื อกใช้ น้ ามั น เครื่ อง โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง โดยปั จจั ย ด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีผลมากต่อการเลือกใช้น้ามันเครื่อง ในเรื่องของการมีพนักงานแนะน้า ณ จุด
ขาย และไม่สอดคล้องในเรื่องการมีดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดับปานกลางต่อการเลือกใช้น้ามันหล่อลื่น
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อของผู้ ที่ เลื อกซื้ อ น้้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ องยนต์ เบนซิ น ชนิ ด กึ่ ง
สังเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 868.80 บาท
โดยจะเลือกซื้อน้้ามันยี่ห้อปตท. จากอู่ซ่อมรถยนต์และมีแนวโน้มที่ซื้อซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย (สมศักดิ์ โกวิทวุฒิกร, 2551: 116) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความ
พึ งพอใจในการใช้ น้ ามั น หล่ อลื่ น เครื่องยนต์ เบนซิ นส้ าหรับ รถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคลของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ
ปตท. และจะเลือกใช้ยี่ห้ อเดิมประจ้า โดยจะเห็ นได้จากข้อมูลส่ วนแบ่งการตลาดกลุ่ ม
ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นภายในประเทศอันดับแรกยังคงเป็นยี่ห้อปตท. และไม่สอดคล้องใน
เรื่องสถานที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นซึ่งเลือกซื้อจากสถานีน้ามัน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ที่ เลื อ กซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ชนิ ด
สังเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อยี่ห้อเชลล์ จากศูนย์บริการรถยนต์
และมีแนวโน้มที่ซื้อซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรณวิภา บุญแลบ, 2551: 46)
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่ประเภทน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้คือ สูตรสังเคราะห์ โดยจะเลือกซื้อน้้า มันหล่อลื่น
จากศู นย์บริการรถยนต์ แต่ไม่ส อดคล้ องในเรื่องยี่ ห้ อที่เลื อกซื้ อ และยังสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ (จิราภรณ์ อันสมบูรณ์, 2549: 33) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ น้้ า มั น หล่ อ ลื่ น ส้ า หรั บ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ เชลล์ และ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมเป็นประจ้า
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน
ด้านเพศ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน
มีการให้ ระดับความส้ าคั ญของปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่ งเสริมการตลาดไม่แตกต่า งกัน สอดคล้ องกั บ
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งานวิจัยของ (วรรณวิภา บุ ญแลบ, 2551: 54) ได้ท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภคและปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อสิ น ค้ าน้้ ามั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย
ด้านอายุ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีการให้ ระดับความส้ าคั ญของปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกั น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรรณวิภา บุ ญแลบ, 2551: 56) ได้ท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภคและปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อสิ น ค้ าน้้ ามั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย
ด้านระดับการศึกษา
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การให้ ระดั บความส้ าคัญ ของปั จจัยทางการตลาดในด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ และด้านราคาไม่
แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
พบว่าผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือต่้ากว่า มีการให้ ระดับความส้าคัญทาง
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่า ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
อนุ ปริญญา และด้านการส่ งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6
หรือต่้ากว่ามีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า
ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสัง เคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีการให้ ระดับความส้ าคั ญของปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้าน
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ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ (วรรณวิภ า บุ ญ แลบ, 2551: 64) ได้ ท้ าการศึ กษาวิจั ยเรื่อง พฤติ กรรม
ผู้ บ ริ โภคและปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อสิ น ค้ าน้้ ามั น หล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผู้ ซื้อน้้ ามันหล่ อลื่ นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดกึ่งสั งเคราะห์ ที่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่ อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ ายมากกว่าผู้ ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,000-40,001 บาท ส่ วนในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อที่มีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มี
การให้ ระดับความส้ าคั ญทางการตลาดในด้ านการส่ งเสริมการตลาดมากกว่าผู้ ซื้อที่ มี
รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,000-40,001 บาท และพบว่ าผู้ ซื้ อที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อ น
20,000-40,001 บาท การให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด
น้อยกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาท
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุก ๆ ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกัน
ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีการให้ ระดับความส้ าคั ญของปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
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ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยทางการตลาดใน ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถ
เก๋ง มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่าผู้ซื้อที่
ใช้รถตู้หรือรถแวน
ด้านประสบการณ์ในการขับขี่
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ 3-6 ปี มีการให้ระดับความส้าคัญทาง
การตลาดในด้ านช่ องทางการจั ดจ้ าหน่ ายมากกว่ าผู้ ซื้ อ ที่ มี ประสบการณ์ ในการขั บ ขี่
มากกว่ า 9 ปี และพบว่ า ผู้ ซื้ อ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการขั บ ขี่ 6-9 ปี มี ก ารให้ ร ะดั บ
ความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปี
สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน
ด้านเพศ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่าง มีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้ อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้ มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน 2.2 ด้านอายุ
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ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน โดยด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง พบว่าผู้
ซื้อที่มีช่วงอายุ 18-27 ปี มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่ากลุ่มผู้ซื้อในทุก
ช่วงอายุคือ ช่วงอายุ 28-37 ปี ช่วงอายุ 38-47 ปี และช่วงอายุ 48 ปีขึ้นไป
ด้านระดับการศึกษา
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่ งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุกๆด้าน คือ ด้าน
ความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านความถี่ในการซื้อ พบว่าผู้
ซื้ อ ที่ มี อ าชี พ อื่ น ๆ มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ในด้ านความถี่ ในการซื้ อมากกว่ าผู้ ซื้ อ ที่ มี อาชี พ
นักเรียนหรือนักศึกษา ผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม
พบว่าผู้ซื้อที่มีรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการ
ซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอื่นๆ
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีการตัดสิ นใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มี การตัดสิ นใจซื้ อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
พบว่าผู้ ซื้อที่มี อาชีพนักเรียนหรือนักศึ กษา มีการตัดสิ นใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
มากกว่าผู้ ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ ซื้อที่ มีอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอื่นๆ ส่วนในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อ
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ครั้งน้อยกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
และผู้ซื้อที่มีอาชีพอื่นๆ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ ที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน คือ ด้านความถี่
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่ นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่ างกั น มี การตั ดสิ น ใจซื้ อในด้ านความถี่ ในการซื้ อ และด้ านค่ าใช้ จ่ ายต่ อครั้ งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการ
ซื้ อ ยี่ ห้ อ เดิ ม น้ อ ยกว่ า ผู้ ซื้ อ ที่ ใช้ ร ถเก๋ ง ผู้ ซื้ อ ที่ ใช้ ร ถตู้ ห รื อ รถแวน และผู้ ซื้ อ ที่ ใช้ ร ถ
อเนกประสงค์
ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่ างกั น มี การตั ดสิ น ใจซื้ อในด้ านความถี่ ในการซื้ อ และด้ านค่ าใช้ จ่ ายต่ อครั้ งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถเก๋ง มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมน้อยกว่าผู้ซื้อที่ใช้รถตู้หรือรถแวน และผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ
ด้านประสบการณ์ในการขับขี่
ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน พบว่า
ผู้ ซื้ อชนิ ดของน้้ ามั นหล่ อลื่ นเครื่องยนต์ เบนซิ นแตกต่ างกั น มี การให้ ระดั บ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
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การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่ งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน พบว่า
ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้ านแนวโน้ ม การซื้อยี่ ห้ อเดิมไม่ แตกต่ างกั น แต่พ บว่าผู้ ซื้ อชนิ ดของน้้ ามั นหล่ อลื่ น
เครื่ องยนต์ เบนซิ น มี การตั ดสิ น ใจซื้ อในด้ านความถี่ ในการซื้ อ และค่ าใช้ จ่ ายต่ อครั้ ง
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในแต่ละด้านจากงานวิจัย มีดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาในเรื่องของฉลากบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบให้ดึงดูดหรือเป็น
ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและถูกต้อง
2. ควรมีการจัดท้าเอกสารหรือแผ่นโฆษณาในเรื่องขององค์ความรู้ที่น่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทาง โดยท้าการติดตั้ง
ไว้ตามศูนย์บริการหรือสถานที่ที่มีจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น
3. ควรมีการขยายสถานที่จัดจ้าหน่ายไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ และ
ศูนย์บริการรถยนต์ให้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นจาก 2 แหล่งนี้เป็นส่วนใหญ่
4. ควรใช้ การส่ งเสริมการตลาดในด้ านส่ ว นลดราคาให้ มากขึ้ น เพื่ อเป็ น การ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
5. ควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดารา ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างตราสินค้าหรือสร้างความน่าเชื่อถือ
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รูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
A Model for Productivity Improvement Toenhance Service
Quality of Non-Governmental Commercial Bank
in The Central Region of The Northeastern of Thailand
ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว1
บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 อายุ
20-30 ปี ร้อยละ 39.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ56.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 -20,000 บาท ร้อยละ 32.7 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 27.3 ความถี่
การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 23.1 ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 61.8 ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด ร้อยละ 30.9 เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ คือ
ชื่อเสียง ความมั่นคง ร้อยละ 31.2 บริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการ
ด้านเงินฝาก ร้อยละ 23.9 ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5
ปี ร้อยละ 43.9
ตัว แปรที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั จจุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ การ
ธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ตามแนวคิ ด ของ
Marketing Mix: 7 Ps คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจั ด จ าหน่ า ย
(Place หรือ Distribution) การส่ งเสริม การตลาด ( Promotion) บุ คคล (People)
การสร้างและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation)
กระบวนการ (Process)
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
nattawat.sangphukeaw@gmail.com
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ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี
ร้อยละ 41.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 ระยะเวลาที่ทางานในธนาคาร
มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4
จานวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 55.2
ตัว แปรที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั จจุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ การ
ธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ตามแนวคิ ด ของ
McKinney 7-S Framework คื อ โครงสร้า งองค์ ก ร (Structure) กลยุ ท ธ์ (Strategy)
การจัดการบุคคลเข้าทางาน (Staff) (Managerial) รูปแบบ (style) ระบบ (System)
ค่านิยมร่วม (Shared value) ทักษะ (Skill)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกนาไปสังเคราะห์และจัดทาเป็นรูปแบบ
การเพิ่ มผลิ ตภาพการให้ บริการธนาคารพาณิ ช ย์เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตอนกลาง ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้รับบริการจานวน 18 ประเด็น และ มี
ประเด็นสาคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้ให้บริการจานวน 11 ประเด็นโดยใช้แนวคิดในเชิง
ทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใน 4 มุมมอง คือ ผู้รับบริการ
(Customer Perspective) กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) การ
เรียนรู้แ ละการเจริญ เติ บโต (Learning & Growth or Learningand Development
Perspective) และเกี่ยวกับการเงิน (Financial Perspective)
คาสาคัญ: ผลิตภาพ การให้บริการ ธนาคารพาณิชย์
Abstract
The results showed that Analysis of the data on private banking
clients in the Northeast, Central, mostly female (59.0%) aged 20-30 years
(39.7%) of bachelor's degree (56.6%) The median income. 10,000 20,000
baht (32.7%), professional / student (27.3), the frequency of the service
two times / week (23.1% ), government banks that choose to use most
frequently Bank of Thailand (61.8% ), private banking options. The most
frequently Bank (3 0 .9 % ) for the selection of private banks, which is
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famous for stability (3 1 . 2 % ) , banking services used most frequently
deposit services (23.9%), time to be a customer of the bank over. 3 years
but less than five years (43.9%).
The variables used in the analysis. Current conditions and
problems of providing private banks in the Northeast, central concepts of
Marketing Mix: 7 Ps of product (Product), price (Price), distribution (Place
or Distribution), promotion (Promotion) person (. People) to create and
present physical (Physical Evidence & Presentation) process (Process).
Analysis of the data on private banking provider in the Northeast,
Central, mostly female (59.0% ) aged 41-50 years (41.9% ) of bachelor's
degree (64.8%) for the period. The bank operates in more than five years
(3 9 .0 % ), the current position. Assistant Branch Manager (5 2 .4 % ) of
employees and officials in the field of 1-10 people (55.2%).
The variables used in the analysis. Current conditions and
problems of providing private banks in the Northeast, Central. Based on
the concept of the McKinney 7 -S Framework is an organizational
structure(Structure)Strategy(Strategy) management people to work (Staff)
(Managerial) format (style) system (System) shared values (Shared value),
skills (Skill).
The results of the two components to be synthesized and
prepared in the form of increased productivity, providing private banking
center in the Northeast. Which are the key points from the data of the
clients of 18 points and a keynote from the data provider's number 11 on
using the theory Balanced Scorecard related to management in the fourth
aspect is the service (Customer Perspective) Process (Internal Process
Perspective) learning and growth (Learning & Growth or Learning and
Development Perspective) and financial (Financial Perspective).
Keywords: Productivity, Service, Commercial Banks
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การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.
2522 มาตรา 4 ธนาคารพาณิ ช ย์ห มายถึง “ธนาคารที่ได้รับอนุ ญ าตให้ ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์ โดยการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่ง
หรือหลาย มีการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรับฝากเงิน การบริการ
เงินกู้ การบริการด้านการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคลุมตามความ
ต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภคนั่นเอง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้แก่ ระดับการเปิดประเทศ ผลิตภาพการ
ผลิ ต และการบริการ ประเทศไทยมี ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จด้าน
บริการ ซึ่งธนาคารพาณิ ชย์ เป็นธุรกิจบริการที่ มีการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจ มี
เสถี ย รภาพ และมี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ซึ่ งกระบวนการบริ ก ารต้ อ งมี ผ ลิ ต ภาพ
(Productivity) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ จากภาวการณ์
แข่งขัน อย่ างรุน แรงในปั จจุบั น ท าให้ ธุรกิจธนาคารทั้ งที่ เป็ น ของเป็ น ไทย และของ
ต่างชาติต่างก็พยายามแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วงชิงฐานลูกค้าให้อยู่ในมือของตนมาก
ทีส่ ุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย รูปแบบการเพิ่ม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อ
เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร สามารถ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต /ผลิ ต ภาพ (Productivity Techniques and
Tools) เป็นตัวช่วยให้ประสบความสาเร็จ ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง จานวน
ของผลผลิ ตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยการผลิตผลิตภาพสามารถจาแนกตามประเภท
ของปัจจัยการผลิต คือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัย
การผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒ นาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริห ารและการพัฒ นา
คุณภาพของแรงงานความหมายของ ผลผลิต การเพิ่มผลผลิต อัตราการผลิต ผลิตภาพ
และ การเพิ่มผลิตภาพคือ จานวนหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้จากกระบวนการ
ผลิ ตสิ นค้าหรือบริการหรือสั ดส่ว นระหว่าง "จานวนผลผลิ ตที่ผ ลิ ตได้ ” (Output) กับ
"จานวนปั จจัยการผลิ ต ที่ใช้ (Input) เพื่ อให้ ได้ผ ลผลิ ตจานวนนั้น การเพิ่ ม ผลิ ตภาพ
(Productivity Improvement) การให้บริการความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริ การ
ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทา
ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความสาคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่การที่จะทาให้
เกิดความประทับใจได้นั้นต้องทาให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้องให้บริการ
ที่ บ รรลุ ค วามคาดหวังและเหนื อ ความคาดหวั งขึ้ น ไป เราแบ่ งธนาคารพาณิ ช ย์ ต าม
ขอบข่ายการด าเนิ น งานได้ 2 แบบคือ ธนาคารพาณิ ช ย์ ในระบบธนาคารเดี่ ยว (unit
banking) และธนาคารพาณิ ช ย์ ในระบบธนาคารสาขาระบบธนาคารเดี่ย ว หมายถึ ง
ระบบที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีสานักงานเพียงแห่งเดียวดาเนินการโดยเอกเทศ ไม่
อยู่ใต้ก ารควบคุ มของธนาคารอื่ น ระบบธนาคารสาขา หมายถึ ง ระบบการธนาคาร
พาณิ ช ย์ที่ธนาคารแห่ งหนึ่งมีส าขามากมายหลายแห่ งกระจายอยู่ทั่ว ประเทศหรือใน
ต่างประเทศด้วย เพื่อความสะดวกในการโยกย้ายถ่ายเทเงินทุน ระหว่างประเทศ และ
ให้บริการด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคาร สาขาแต่ละแห่ง
จะให้ บ ริ ก ารในท้ อ งถิ่ น ที่ ส าขาตั้ ง อยู่ แ ต่ น โยบายการด าเนิ น งานอยู่ ที่ ส านั ก งาน
ใหญ่ ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศต่ า งๆ ในยุ โ รปเป็ น ระบบธนาคารสาขา
เช่นเดียวกับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์การประกอบธุรกิจ
ประเภท รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาหนดไว้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิช ย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริ การธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ขอบเขตงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการศึ ก ษารู ป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ผู้ให้บริการจานวน 105 คนผู้รับบริการ 385 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีตาแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มี
ชื่ อ เรี ย กเป็ น อย่ า งอื่ น สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling) คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่ มตัวอย่างใช้
การค านวณจากสู ต รของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิ ช กุ ล และ ชู ศั ก ดิ์ อุ ด มศรี ,
2548) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 105 คน
ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ลู ก ค้ า ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane
โดยมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 0.95 ท าการการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ค วามน่ า จะเป็ น
(Probability Sampling) สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ชั้ น ภู มิ (Stratified Random
Sampling) โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 385 คน
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จานวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด
รายชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรติ
นาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด
(มหาชน)
ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ประ กลุ่ม ประ กลุ่ม
ชา ตัว ชา ตัว
กร อย่าง กร อย่าง

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ประ กลุ่ม ประ กลุ่ม
ชา ตัว ชา ตัว
กร อย่าง กร อย่าง

18

15

4

3

6

5

3

2

13

10

1

1

1

1

6

3

13

10

2

1

2

1

2

2

1

0

1

1

0

0

1

1

9

7

1

1

2

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

1

0

0

17

13

6

4

5

4

3

2
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109
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จานวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด
ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ประ กลุ่ม ประ กลุ่ม
ชา ตัว ชา ตัว
กร อย่าง กร อย่าง

รายชื่อ

ธนาคารธนชาต
7
จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี
4
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบซี ี
(ไทย) จากัด
1
(มหาชน)
ธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จากัด 1
(มหาชน)
รวม
87

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ประ กลุ่ม ประ กลุ่ม
ชา ตัว ชา ตัว
กร อย่าง กร อย่าง

5

1

1

2

1

1

1

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

16

12

20

14

19

14

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนสาขากับกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จังหวัด
รายชื่อ

ธนาคาร
กรุงเทพ
จากัด
(มหาชน)

ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
จา
จา
จา
จา
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
นวน
นวน
นวน
นวน
อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

18

49

4

11

6

17

3

8
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จังหวัด
ขอนแก่น
รายชื่อ

ธนาคาร
กรุงศรี
อยุธยา
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
กสิกรไทย
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
เกียรติ
นาคิน
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

จา
นวน
สาขา

13

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
จา
จา
ตัว
ตัว
ตัว
นวน
นวน
อย่าง
อย่าง
อย่าง
สาขา
สาขา
(คน)
(คน)
(คน)

ร้อยเอ็ด
กลุ่ม
จา
ตัว
นวน
อย่าง
สาขา
(คน)

35

1

3

1

3

6

17

13

35

2

5

2

5

2

5

1

3

1

3

0

0

1

3

9

24

1

3

2

5

2

5
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จังหวัด
ขอนแก่น
รายชื่อ

ธนาคาร
ทิสโก้
จากัด
(มหาชน)
ธนาคารซี
ไอเอ็มบี
ไทย
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
ไทย
พาณิชย์
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
ธนชาต
จากัด
(มหาชน)
ธนาคารยู
โอบี
จากัด
(มหาชน)

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
จา
จา
จา
ตัว
ตัว
ตัว
นวน
นวน
นวน
อย่าง
อย่าง
อย่าง
สาขา
สาขา
สาขา
(คน)
(คน)
(คน)

ร้อยเอ็ด
กลุ่ม
จา
ตัว
นวน
อย่าง
สาขา
(คน)

1

3

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

2

5

0

0

17

46

6

15

5

14

3

8

7

19

1

3

2

5

1

3

4

11

0

0

0

0

1

3
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จังหวัด
ขอนแก่น
รายชื่อ

ธนาคาร
ไอซีบีซี
(ไทย)
จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร
แลนด์
แอนด์
เฮ้าส์
จากัด
(มหาชน)
รวม

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
จา
จา
จา
ตัว
ตัว
ตัว
นวน
นวน
นวน
อย่าง
อย่าง
อย่าง
สาขา
สาขา
สาขา
(คน)
(คน)
(คน)

ร้อยเอ็ด
กลุ่ม
จา
ตัว
นวน
อย่าง
สาขา
(คน)

1

3

0

0

0

0

0

0

1
87

3
236

0
16

0
43

0
20

0
54

0
19

0
52

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) ของการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพบริ ก ารธนาคาร
พาณิชย์อกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ แบบจาลอง 7-S นี้เป็นกรอบการ
พิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความสาคัญต่อการบริ หารองค์การเริ่มตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์
องค์ ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาโครงสร้า งองค์ ก ารเป้ า หมายขององค์ ก ารระบบการ
ดาเนินงานทักษะที่ใช้ในการทางาน บุคลากรรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่
ต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย
(Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) การสร้าง
และน าเสนอลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) กระบวนการ
(Process) ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation) ของ
ลูกค้าในปัจจุบัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผู้ให้บริการ
1.1 ผู้จดั การ
1.2 เจ้าหน้าที่

7-S

1. โครงสร้างองค์กร
2. กลยุทธ์
3. การจัดการบุคคลเข้าทางาน
4. รูปแบบ
5. ระบบ
6. ค่านิยมร่วม
7. ทักษะ
2. ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
7P
1. Product
2. Price
3. Place
4. Promotion
5. People
6. Planet หรือ Distribution
7. Physical evidence and
presentation Process

ปัจจัยที่มี
ผลต่อการ
เพิ่มผลิต
ภาพการ
ให้บริการ
ธนาคาร
พาณิชย์
เอกชน
ในภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนกลาง

รูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แบบจาลอง 7-S นี้เป็นกรอบการพิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความสาคัญต่อ
การบริห ารองค์ก ารเริ่ม ตั้ งแต่ การกาหนดกลยุ ท ธ์องค์ก ารเกี่ย วข้ องกับ การพิ จ ารณา
โครงสร้างองค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการดาเนินงาน ทักษะที่ ใช้ในการ
ทางาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดแบบ 7P ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจั ด
จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) บุ ค คล
(People) การสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence &
Presentation) กระบวนการ (Process) ที่มี ผ ลต่อ ทั ศนคติ และพฤติ กรรม (Physical
Evidence and Presentation) ของลูกค้าในปัจจุบัน
ข้อสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรทุกตัวที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่สาคัญที่มีผล
ต่อการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณแลคุณภาพ
(Mix Methodology) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคาร
พาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วกั บ
รู ป แ บ บ ก ารเพิ่ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจานวน4จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ แบ่ งออกได้เป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ 1
ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีรายละเอียดวิ ธีการ
ดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการศึ ก ษารูป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ผู้ให้บริการจานวน 105 คน ผู้รับบริการ 385 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ให้บริการ ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มี ตาแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่นสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)
คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี , 2548) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 105 คน
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร ธนาคารพาณิ ชย์ เ อกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane
ทาการการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 385
ตัวอย่าง โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 กาหนดสัดส่วนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่
ละจังหวัดของผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการ จานวนทั้งหมด 385 คนโดยการ
เทียบอัตราส่วนจากจานวน สาขาของธนาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนหรือผู้ให้บริการ โดยกาหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างไว้ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเน้นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
7S ใน ก า ร เพิ่ ม ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ า ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ
105 คน
แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้ ร วบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ด้ ว ยการสอบถามผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ลู ก ค้ า ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก าร
ธนาคารพาณิชย์เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วยประชากรใน
เขตพื้ น ที่ ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในด้ า นมุ ม มองของหลั กการ 7P
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) การ
ส่งเสริมการตลาด ( Promotion) บุคคล (People)การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation) กระบวนการ (Process) ที่ มี ผ ลต่ อ
ทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation) จานวน 385 คน
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ ใช้เป็นแนวในการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ศึก ษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ แนวคิด มุ มมองใน
โครงสร้างองค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการดาเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการทางาน
บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้ าหมายที่ต้ องการหรือคาดคิ ด ร่าง
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของกรอบความคิดกับข้อคาถาม โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องเหมาะสมสาหรับงานวิจัยนา
แบบสอบถามไปทดลองหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุ ด ที่ 1 ผู้ บ ริห ารหรือ ตั ว แทนหรือ ผู้ ให้ บ ริก ารโดยก าหนดขอบเขตกลุ่ ม
ตัวอย่างไว้ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ชุดที่ 2 ใช้สอบถาม ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิช ย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง สาหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทาการเก็บข้อมูลใหม่ให้
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เท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จากนั้นนาแบบสอบถามในส่วนที่เป็นมาตรตราส่วน
ประเมินค่ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์
Alpha ( = Coefficient) ของ Cronbach’s Coefficients Alpha
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดาเนินการสัมภาษณ์และเก็ บข้อมูลด้วยตนเอง
ดาเนินการโดยติดต่อล่วงหน้าและอธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบวัตถุประสงค์พร้อมทั้ง
ขอค ายิ นยอมจากผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รวมทั้ งชี้ แจงผู้ ให้ สั มภาษณ์ ท ราบว่าข้อมู ล จากการ
สั ม ภาษณ์ จะถูก เก็บ เป็ น ความลั บ โดยผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ จะไม่ ได้รับ ผลกระทบใดๆและ
ในขณะสัมภาษณ์ก็จดบันทึกพร้อมทั้งกล่าวทบทวนเน้นย้าข้อมูลสาคัญเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้บันทึกมีความเข้าใจตรงกับคาให้สัมภาษณ์ แบบสังเกต บันทึกการสังเกต ทั้งตอน
สั ม ภาษณ์ แ ละบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ในขณะเก็ บ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ย
ถ่ายภาพ-บันทึกภาพ ในวันเก็บข้อมูล ณ สถานที่จริง เก็บข้อมูล ตามความ เหมาะสม
โดยได้รับคาอนุญาตจากผู้บริการ และ/หรือ ประชาชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ตามแนวคิด
ของ Mile and Huberman (1994) ดังนี้
1. จัดระเบียบข้อมูล (Data or Garnishing) เพื่อจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบ
ทั้งด้านเนื้อหาและกายภาพ ให้พร้อมที่จะแสดงและนาเสนอได้อย่างเป็นระบบ
2. แสดงข้อมูล (Data Display) เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
3. หาข้อสรุปตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย
(Conclusion, Interpretation and Verification) เพื่ อ อ ธิ บ า ย ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
ผลการวิจัย
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมการคานวณชุดค่าสถิติ
สาเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1ศึกษา
ส ภ าพ ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห าก ารให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถิติที่ใช้ได้แก่ จานวน (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ ก ารวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
(Factor Analysis) โดยวิธี Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกน
ออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่สาคัญออกไป
สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่สาคัญจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการหมุ น แกนคื อ ตั ว แปรส าคั ญ ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจะต้ อ งมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficients) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะถือ
ได้ว่าเป็นตัวแปรที่สาคัญจริงๆ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3.นาเสนอ
รู ป แ บ บ ก ารเพิ่ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปพัฒนารูปแบบการ
บริการตามแนวคิดของ Balanced Scorecard หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นารูปแบบดังกล่าว
ไปจัดทาสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน
เป็นผู้วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ ส่วนข้อเสนอแนะได้รับจากการสนทนากลุ่มผู้วิ จัยได้
นาไปปรับปรุงแก้ไขร่าง “รูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”ที่ทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้มีความสมบูรณ์
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้วิจัยได้กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถิติที่ใช้ได้แก่
จานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. สถิติ ที่ ใช้ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ของการวิจัย ข้ อที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุ บั น และ
ปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ จานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลางสถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) โดยวิ ธี
Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์
(Varimax Orthogonal) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่สาคัญ
4. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3 นาเสนอรูปแบบการเพิ่มผลิต
ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอน กลาง
โดยการนาข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบด้วยวิธีห มุนแกนแบบวาริแมกซ์
และข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกไปพัฒ นารูปแบบการบริการตามแนวคิดของ
Balanced Scorecard หลั งจากนั้ นผู้ วิจัยได้นารูปแบบดังกล่ าวไปจัดทาสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion)
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง มี วั ตถุ ประสงค์ 3 ประการคื อ 1) ศึ ก ษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริ การธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิ ชย์
เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งตอนกลาง 3) น าเสนอรู ป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการ
ให้ บริการธนาคารพาณิ ชย์เอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ข้อมูลที่นามา
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ศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัยที่มี
คุ ณ ภาพ โดยการตรวจสอบความตรง (vailidity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 คน ได้ มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้ อ งรวมทั้ งฉบั บ เป็ น 0.94 และมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ความเที่ ยง
แบบอัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) เป็น 0.970 และ .873 โดยการสอบถามจาก
ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีตาแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคาร จานวน 105 คน จาก 142
คน (กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูป เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970: 607-610) และสอบถามจากผู้รับบริการธนาคาร จานวน 385 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่ น 95% รวมจานวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 490 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการสุ่ ม และจานวนทั้งหมดนี้ได้มาจากการ
เลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Ramdom Sampling)
ส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่ 3 จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 “นาเสนอรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอน กลาง” ตอนนี้ เป็ น การ
สังเคราะห์ ข้อมูล ที่ ได้จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบขั้นแรกผู้วิจัยได้นามาจัดท าเป็ น
รู ป แ บ บ ก ารเพิ่ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนกลางและในขั้น ต่อไปได้ นารูปแบบดังกล่ าวไปน าเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ช่วยกันวิพากษ์ หลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามคาเสนอแนะ
ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ แล้ว ผู้วิจัยจะได้นามาเสนอและเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วง
อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 39.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.6 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 10,000 -20,000 บาท ร้ อ ยละ 32.7 อาชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 27.3
ความถี่ ก ารมาใช้ บ ริ ก าร 2 ครั้ ง/สั ป ดาห์ ธนาคารรัฐ บาลที่ เลื อ กใช้ บ ริก ารบ่ อ ยที่ สุ ด
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 61.8 ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด ร้อยละ 30.9 เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชน คือ
ชื่อเสียง ความมั่นคง ร้อยละ 31.2 บริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการ
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ด้านเงินฝาก ร้อยละ 23.9 ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5
ปี ร้อยละ 43.9
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของการวิจัย ผู้ วิจั ยได้ พิ จ ารณาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7ด้าน ประกอบด้วย 1
ด้านผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพและ 7 ด้านกระบวนการ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยภาพรวม
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสู ง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์
พบว่ า การให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านราคา
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
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สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านบุคคล
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านลักษณะทางกายภาพ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านกระบวนการ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
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ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
การวิเคราะห์ ข้อ มูล ตามวั ตถุป ระสงค์ข องการวิจั ย ผู้ วิจัยได้ใช้ตัว แปรซึ่งเป็ น
ปั จจั ย คั ด สรร (Selected Factors) ทั้ งหมด 51 ข้อ จากสภาพปั ญ หาการให้ บ ริก าร
ธนาคารพาณิ ชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4 ด้านการส่ งเสริมการตลาด
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพ และ7 ด้านกระบวนการ
ตั ว แปรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ต่ อ การให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ชย์ เ อกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 51 ประเด็น
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่สาคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้น
จากการหมุนแกนเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาสร้างและพัฒนารูปแบบการเพิ่มผลิตภาพ
การให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30
ขึ้นไป เป็นตัวแปรสาคัญ ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัด
ความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.948 นอกจากนี้ยัง
พบว่าข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 10 องค์ประกอบหลัก โดยทั้ง 10
องค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 71.134 สาหรับผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้น ไป ที่ ใช้เป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณาให้ เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ เพื่ อ น าไปสร้างและ
พั ฒ นารู ป แบบ การเพิ่ มผลิ ต ภ าพ ให้ บ ริ ก ารธน าคารพ าณิ ช ย์ เ อกช น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 18 ประเด็นสาคัญ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105)
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ
59.0 ช่ ว งอายุ 41-50 ปี ร้ อ ยละ 41.9 การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 64.8
ระยะเวลาที่ทางานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จานวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ
55.2
วัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 1 ศึก ษาสภาพปั จจุ บัน และปั ญ หาการให้ บ ริก ารธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ส าหรั บ ตั ว แปรที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการ
ให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง 7 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ 4) ด้านรูปแบบ
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยภาพรวม
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสู ง ซึ่งเป็น ไปตามสมมุติฐ านการวิจัยที่ ตั้งไว้ และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านโครงสร้างองค์กร
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านกลยุทธ์
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
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สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านระบบ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านรูปแบบ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านทักษะ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านทักษะโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านบุคลากร
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ข้ อ ที่ 2 วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในทัศนะของผู้
ให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจั ย นี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่งเป็น
ปั จจั ย คั ด สรร (Selected Factors) ทั้ งหมด 25 ข้อ จากสภาพปั ญ หาการให้ บ ริก าร
ธนาคารพาณิช ย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ 4) ด้านรูปแบบ 5) ด้านทักษะ 6) ด้าน
บุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณ ค่าร่ว มกัน นาไปวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ (Factor
Analysis) โดยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก (Principal Component Analysis)
และหมุ น แกน ออโธกอนอลแบบ วาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพื่ อ
สกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญ ออกไป ตัวแปรที่เป็ นปัจจัยต่อ การให้ บ ริการธนาคารพาณิ ช ย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 25 ประเด็น
ผลจากการหมุน แกนดั งกล่ าว ผู้ วิจัยได้ใช้เกณฑ์ การตั ดสิ น ใจเลื อ กตัว แปรที่
สาคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกนเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาสร้างและ
พั ฒ นารู ป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เ อกชน ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลางโดยพิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค ะแนนองค์ ป ระกอบ
(Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป เป็นตัวแปรสาคัญ ผลจากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
วั ด แบบ ไกเซอร์ เมเยอร์ -โอลกิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.750 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดสามารถสกั ด
องค์ป ระกอบได้ เป็ น 7 องค์ ป ระกอบหลั ก โดยทั้ ง 7 องค์ ป ระกอบดังกล่ าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 63.915
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้น ไป ที่ ใช้ เป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณาให้ เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ เพื่ อ น าไปสร้างและ
พั ฒ นารู ป แบบ การเพิ่ มผลิ ต ภ าพ ให้ บ ริ ก ารธน าคารพ าณิ ช ย์ เ อกช น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 11 ประเด็นสาคัญ
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนาเสนอรูปแบบการเพิ่ม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกนาไปสังเคราะห์และจัดทาเป็นรูปแบบการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง โดยใช้แนวคิดในเชิงทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ใน 4 มุ ม มอง (Perspectives) ได้ แ ก่ มุ ม มองเกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร (Customer
Perspective) มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
มุม มองเกี่ย วกับ การเรีย นรู้และการเจริญ เติบ โต (Learning & Growth or Learning
and Development Perspective) แ ล ะ มุ ม ม อ งเกี่ ย ว กั บ ก า ร เงิ น (Financial
Perspective) เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นา
ศักยภาพที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้นาเอารูปแบบดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
ช่ว ยกัน วิพ ากษ์ และในขั้น สุ ดท้ ายหลั งจากแก้ ไขและปรับ ปรุงตามคาเสนอแนะของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ผู้ วิจั ย ได้ น าไปเขี ยนเป็ น รายงานวิจั ย ฉบั บ สมบู รณ์ ส าหรับ ผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 1 สร้างและพัฒนาร่างรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
1. มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
1.1 ความน่ าเชื่ อ ถือ และไว้ว างใจ (Reliability) ผู้ ให้ บ ริก ารจะต้ อ งแสดง
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควรให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้และตรง
ต่อเวลา
1.2 การให้ความมั่นใจ (Assurance) ผู้ให้บริการต้องทาให้ลูกค้ามั่นใจโดย
ปราศจากความเสี่ยงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทาให้เกิดความเชื่อใจได้ใน
ตัวผู้ให้บริการ ดังนี้
1.3 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้องมีความ
ตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มที่
1.4 การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจัดเตรียมดูแลงานทั้ งก่อนการขาย
ระหว่างขาย และหลังการขาย
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1.5 รูปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการ
เช่น อุปกรณ์ทันสมัย เทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บริการ

2. มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
การทากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลุกจิตสานึกให้พนักงาน ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒ นาที่ยั่งยืนโดย พนักงาน และเครือข่ายพันธมิตร ที่
เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อม
3. มุมมองการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth Perspective)
3.1 การฝึกอบรมภายในธนาคาร ประกอบด้วย
3.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมผู้นารองรับอนาคต
3.1.2 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจหลัก สาหรับผู้จัดการสาขา
3.1.3 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าสู่ ค วามส าเร็จ ส าหรับ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูง
3.1.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรมนุษย์
3.2 การฝึกอบรมภายนอกธนาคาร ประกอบด้วย
3.2.1 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
3.2.2 หลักสูตรพัฒนากรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
4.1 บริการด้านเงินฝากและบริการต่อเนื่อง
4.1.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
4.1.2 เงินฝากออมทรัพย์
4.1.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.1.4 เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
4.1.5 เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
4.1.6 เงินฝากประจา
4.2 บริการด้านการเงินการธนาคาร
4.2.1 บริการรับชาระค่าสาธารณูปโภค
4.2.2 การโอนเงิน
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4.2.3 เช็คของขวัญ
4.2.4 แคชเชียร์เช็ค
4.2.5 การเรียกเก็บตามตั๋วเงิน
ขั้ น ที่ 2 น าร่ า งรู ป แบบการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ช่วยให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า สามารถช่วยทาให้ลูกค้าสบายใจ จะคอยติดตามและแจ้งกลับ เพื่อให้
ลูกค้าทราบว่าปัญหายังอยู่ในความดูแลของทีมงานบริการและจะพยายามทาให้ลูกค้าได้
ใช้บริการที่ประทับใจเสมอ ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส ที่จะได้หามุมมองใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรติดต่อเข้ามา จะฟัง เก็บข้อมูล
และเลือกวิธีการที่เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยทาให้ปัญหาของลูกค้า
ได้รับการดูแลได้รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยช่วยให้ ใช้
ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล จะรู้ว่า ความสาเร็จของการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนงาน
ภายในองค์กรทุกส่วนงานที่เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าในเรื่องต่างๆ
อภิปรายผล
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-30 ปี
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,000 -20,000 บาท อาชี พ
นักเรียน/นักศึกษา ความถี่การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้
บริการบ่อยที่สุดธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ คือ ชื่อเสียง ความ
มั่นคง รับริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการด้านเงินฝาก ระยะเวลาที่
เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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การให้ บริการธนาคารพาณิ ชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยภาพรวม
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสู ง ซึ่งเป็น ไปตามสมมุติฐ านการวิจัยที่ ตั้งไว้ และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านราคา
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
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การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพ าณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านบุคคล
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านลักษณะทางกายภาพ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านกระบวนการ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105)
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ
59.0 ช่ ว งอายุ 41-50 ปี ร้ อ ยละ 41.9 การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 64.8
ระยะเวลาที่ทางานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จานวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ
55.2
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ส าหรั บ ตั ว แปรที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการ
ให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง 7ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ 4) ด้านรูปแบบ
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน
การให้ บริการธนาคารพาณิ ชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยภาพรวม
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสู ง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านโครงสร้างองค์กร
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอ กชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านกลยุทธ์
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านระบบ
พบว่ า การให้ บ ริก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการให้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านรูปแบบ
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2.10 ภาพประกอบ (ถ้า มี) ให้ ร ะบุ ชื่อรู ป ภำพหลั งแสดงรู ป ภำพ จั ด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง

ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12)
2.11 ตาราง (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย
และในกำรพิมพ์ตำรำงกำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง
ตำรำงที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ
ประเทศ
ไทย

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ลำว

สำละวัน

กัมพูชำ

พระวิหำร

พื้นที่อนุรักษ์
อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก
ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง
ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ
ป่ำสงวนพระวิหำร

2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่กำหนดส ำหรั บ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ
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เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยทาให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการดูแลได้
รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
3. ช่วยให้ใช้ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล จะรู้ว่า
ความสาเร็จของการช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น
แต่อยู่ที่ส่วนงานภายในองค์กร ทุกส่ว นงาน ที่เป็นกลไกส าคัญ ที่จะช่ วยแก้ไขปัญ หา
ลู ก ค้ า ในเรื่อ งต่ างๆ ด้ ว ยทั ศ นคติ เชิ งบวกที่ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า ศั ก ยภาพของที ม งาน ผู้
ให้บริการจะพยายามสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้วยการทักทาย ส่งรอยยิ้ม ให้
ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ทุกส่วนงาน ทุกครั้งด้วยความยินดี เมื่อถึงวัน ที่เราขอ
ความช่วยเหลือ เราก็จะได้รับแรงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากเต็มที่จากทุกส่วนงาน
เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการในการปฏิบัติตัวหรือเตรียมความพร้อมกับ
ภาวะเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
3. ศึกษาการจัดการการให้ บ ริการให้ ตรงกับ ความต้องการของลู กค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
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การจัดการความรู้ของข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 13
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Knowledge Management of Army Officers in Division 13
Mueang District, Lopburi Province
สุรัสวดี ภูคำศักดิ์1
สุกัญญำ พยุงสิน2
จิรำวรรณ สมหวัง3
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อ 1) ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร
ทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและ 2) เปรียบเทียบกำร
จัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ตำมกำรจำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือนประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำน และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ข้ำรำชกำรทหำรมณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 223
คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ ำกั บ 0.820 สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ ำเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยรำยคู่ภำยหลัง โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย ดังนี้
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นักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
Phookumsak060932@gmail.com
2 อำจำรย์ ดร. สำขำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี dr_sukunya@hotmail.com
3 อำจำรย์ ดร. สำขำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี chirawanss@hotmail.com
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ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บ และกำรสืบค้นควำมรู้และ
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้
2. กำรเปรีย บเที ย บกำรจั ด กำรควำมรู้ ข องข้ ำ รำชกำรทหำร สั ง กั ด มณฑล
ทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมอำยุ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตำมเพศ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ไม่แตกต่ำงกัน
คาสาคัญ: กำรจัดกำรควำมรู้ มณฑลทหำรบกที่ 13
Abstract
The Objectives of this research are 1) study knowledge
management of army officers in division 13, Mueang district, Lopburi
province, and 2) compare knowledge management of army officers in
division 13, Mueang district, Lopburi province classified by, gender, age,
army ranks, education level, monthly income, and working experience.
The sample were 223 army officers in division 13, Mueang district, Lopburi
province. The research instrument was a questionnaire with the reliability
of 0.820. The statistics used for data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Fishers Least Significant
Difference (LSD) test
The research found that
1.The mean of knowledge management of army officers in division
13, Mueang district, Lopburi province in overall was at the high lever.
Means in descending order were knowledge acquisition, knowledge
creation, knowledge storage and retrieval, and knowledge transfer and
utilization, respectively.
2. The comparison of knowledge management of army officers in
division 13, Mueang district, Lopburi province classified by the age was
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found statistical significance at the level of .01. However when classified
by the gender, army ranks, education level, monthly income, and working
experience was found statistical significance at the level of .01.
Keywords: Knowledge Management, Army officer Division 13
บทนา

ในสภำวะกำรณ์ของโลกมีกำรแข่งขันสูง นอกจำกทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นปัจจัย
หลักขับเคลื่อนให้องค์กำรประสบควำมสำเร็จ ควำมรู้ก็มีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่ง
เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และข้อมูล ข่ำวสำรที่ เข้ำถึงได้ง่ำย ซึ่งกำรพำ
องค์กำรให้ประสบควำมสำเร็จและอยู่รอดในยุคนี้ ต้องอำศัยฐำนควำมรู้ที่มั่นคง มีระบบ
และควำมต่อเนื่อง ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทจะทำให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้ (พรธิดำ
วิเชียรปัญญำ, 2547: 12) ได้กล่ำวสรุปว่ำ สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้เป็นสังคมที่ควำมรู้
ได้ เปลี่ ย นมำเป็ น ทรั พ ยำกรที่ มี ค่ ำ ยิ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่ อ กำรแข่ งขั น และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจึงเป็นรำกฐำนที่สำคัญยิ่งของกระบวนกำรพัฒนำประเทศ และ
เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยว่ำกำรจัดกำรควำมรู้มี ควำมสำคัญกับงำนทุกอย่ำงใน
องค์ กำร กำรจัดกำรควำมรู้ที่ดีน ำมำซึ่งกำรท ำงำนที่มีประสิ ทธิภำพ ก่อเกิดควำมรู้กั บ
องค์กรโดยรวม (ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2549: 252)
ปั จจุบั น หลำยประเทศได้ป ระกำศว่ำประเทศของตนก ำลั งมุ่ งพั ฒ นำไปสู่ ยุ ค
เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ซึ่งมีกำรนำควำมรู้มำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรทำงำนและแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ เช่น ประเทศสวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมำร์ค ญี่ ปุ่น ไต้ห วัน แคนำดำ รวมทั้ ง
ประเทศไทยด้วยที่ถือว่ำควำมรู้ เป็นหัวใจสำคัญที่สร้ำงมูลค่ำให้เกิดขึ้นในองค์กร องค์กร
จะอยู่รอดได้และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน หำกมีกำรใช้ควำมรู้ใน
กำรพัฒนำกำรทำงำนและแก้ปัญหำให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2551: 3-4) ควำมรู้จึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ำที่สุดขององค์กร เป็นทรัพย์สินที่มี
ลักษณะเฉพำะโดดเด่นกว่ำทรัพย์สินอื่นๆ คือทรัพย์ สินที่ไม่มีขีดจำกัด ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้
มำกเท่ำไรก็ยิ่งมีคุณ ค่ำเพิ่มมำกขึ้นเท่ำนั้น (บุญดี บุญญำกิจ และคณะ, 2548: 7) แต่
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เนื่องจำกองค์กรต้องปรับตัวให้ ทันต่ อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิด
ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรู้จึงจะมำกขึ้นเท่ำตัวใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ กำรเรียนรู้ที่เร็วกว่ำ
คู่แข่งคือหนทำงแห่งชัยชนะ เศรษฐกิจในยุคใหม่เน้นทั้งควำมรู้และควำมรวดเร็ว องค์กร
มีกำรทำผิดซ้ำซำกในสิ่งเดิมๆ ควำมรู้อยู่ที่ผู้เชี่ ยวชำญเมื่อลำออกไปทำให้ องค์กรขำด
ควำมรู้นั้นไป อีกทั้งองค์กรมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในองค์กรหลำยๆอย่ำงแต่ไม่มีกำร
จัดกำรและนำมำใช้ และองค์กรมีควำมคิดริเริ่มซ้ำซ้อนกันหรือเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ กัน ซึ่ง
ส่งผลให้ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น (บดินทร์ วิจำรณ์ ,
2550: 9-10)
กำรจัดกำรควำมรู้เป็ น เครื่องมือเพื่ อใช้ในกำรบรรลุ เป้ ำหมำย 3 ประกำรไป
พร้อมๆ กันคือ กำรบรรลุเป้ำหมำยของงำน กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน กำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ “กำรจั ด กำรควำมรู้ ” คื อ
กระบวนกำรที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรเพิ่มมูลค่ำหรือคุณค่ำของกิจกำรขององค์กร กลุ่ม
บุคคล หรือเครือข่ำยของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร กำรจัดกำรควำมรู้ คือ เครื่องมือพัฒนำ
ผลงำนของบุคคล องค์กร เครือข่ำย และพัฒนำสังคมในภำพรวมในยุคสังคมเศรษฐกิจ
บนพื้นฐำนควำมรู้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 214)
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มำตรำ 11 ก ำหนดว่ ำส่ ว นรำชกำรต้ อ งมี ห น้ ำที่ ในกำรพั ฒ นำควำมรู้ เพื่ อ ให้ มี
ลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอโดยมีแนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ กำรสร้ำง
ระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรให้กว้ำงขวำง ประมวลผลควำมรู้เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรได้ ถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำควำมรู้ ค วำมสำมำรถให้
ข้ำรำชกำรเป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีคุณ ธรรม ตลอดจนสร้ำงวัฒ นธรรมกำรมีส่ ว นร่วมในหมู่ ข้ำรำชกำรให้ เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ, 2555: ออนไลน์ )
กองทัพบกเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนควำมมั่นคงของประเทศหน่วยงำนหนึ่ง ได้มี
กำรเตรียมกำรและเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
ฝึก และด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้มีควำมพร้อม โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้กำหนดทิศ
ทำงกำรพั ฒ นำกองทั พ บก ให้ มี ค วำมพร้ อ มสู่ อ นำคต ในด้ ำ นควำมทั น สมั ย ด้ ว ย
เทคโนโลยี โดยให้ทุกสำยงำนพิจำรณำนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกระบวนกำร
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ทำงำน หรือพัฒนำหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมทันสมัย ทั้งด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ สถำนที่
มุ่งสู่กำรเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีมำตรฐำนในระดับสำกล และเป็นที่ยอมรับของมิตร
ประเทศ ซึ่ ง ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณ ำจั ก รไทย พ .ศ. 2550 หมวด 5 มี
กระทรวงกลำโหมเป็นกระทรวงหลักรับผิดชอบโดยมีกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กระทรวงกลำโหมแบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นๆ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. 2555 มำตรำ 19 ได้กำหนดให้ กองทั พบกมีห น้ำที่ “เตรียม
กำลังทำงบก และป้องกันรำชอำณำจักรมีผู้บัญชำกำรทหำรบกเป็นผู้บังคับบัญชำ” ซึ่ง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดส่วนรำชกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็นกลุ่มตำมส่วนรำชกำร
ที่มีลักษณะงำนประเภทเดียวกันเป็น 7 ส่วนคือ 1) ส่วนบัญชำกำร 2) ส่วนกำลังรบ 3)
ส่วนสนับสนุนกำรรบ 4) ส่วนส่งกำลังบำรุง 5) ส่วนภูมิภำค 6) ส่วนกำรศึกษำ และ 7)
ส่วนช่วยพัฒนำประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย, 2555: 21-40) จำกนโยบำย
ผู้ บั ญชำกำรทหำรบกในกำรพั ฒ นำข้ำรำชกำรทหำรบกเพื่ อ มุ่งสู่ ปี แ ห่ งกำรพั ฒ นำกำร
บริ ห ำรจั ด กำรและกำรฝึ ก ของกองทั พ บกที่ มุ่ ง ไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ โดยมุ่ ง เน้ น กำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ให้ กับกองทัพบก โดยกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึ กอบรม
ควำมรู้ที่ ได้จำกประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน กำรปรับ ปรุงกำรปฏิบั ติงำนเพื่อพั ฒ นำ
รูปแบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพรำะกองทัพคือกำลังสำคัญคือรั้วของชำติ
คือ ผู้ ที่ จะปกป้ องดูแ ลประเทศให้ ดำรงอยู่ ได้โดยปรำศจำกควำมไม่ ส งบ ทั้ งทำงด้ ำน
กำรเมืองเศรษฐกิจ สังคมกำรทหำร สภำพแวดล้อม พลังงำนและเทคโนโลยีสิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนี้รวมทั้งผลกระทบจำกภำยในและภำยนอกประเทศทำให้ประเทศชำติต้องเผชิญ
กับควำมท้ำทำยและมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงภัยอันตรำยมำกขึ้น (ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ, 2556: 14-15) ซึ่ ง จำกกำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรควำมรู้ ภ ำยในองค์ ก รนั้ น มี
ควำมสำเร็จในขั้นตอนของกำรเริ่มต้นเท่ำนั้น ซึ่งยังพบปัญหำในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรแสวงหำควำมรู้ พบว่ำ บุคลำกรมีภำระงำนที่มำกจนทำให้ไม่มีเวลำเพียงพอในกำร
แสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ มีอุปสรรค์ในเรื่องของกำรขำดกำรบันทึกเหตุกำรณ์
หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เ กิดขึ้นภำยในองค์กร กำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ พบว่ำมีปัญ หำเกี่ยวกับ บุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรรับผิ ดชอบดูแลและจัดเก็บ
ควำมรู้ ระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ให้เป็นระบบและทันสมัยอยู่เสมอ แต่ละแผนกไม่มีมุม
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หนังสือ หรือมุมจัดเก็บควำมรู้ของตนเอง จะมีเพียงห้องสมุดรวมขององค์ กร และกำรใช้
ประโยชน์ และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ พบว่ำ บุ ค ลำกรที่ ได้ รับ กำรส่ งตั ว ไปอบรม ไม่ น ำ
ควำมรู้ที่ ได้รับ จำกกำรอบรมมำถ่ำยทอดให้ บุ คลำกรคนอื่น ๆ ในองค์ก รได้ รับรู้ และ
ควำมรู้ที่องค์ กรมี อยู่เป็ นควำมรู้ที่ ไม่ ทัน สมัยไม่ส ำมำรถน ำมำใช้ ในกำรปฏิ บั ติงำนใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ (มณฑลทหำรบกที่ 13, 2557: 2)
มณฑลทหำรบกที่ 13 เป็ น หน่ ว ยงำนหนึ่ ง ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ กองทั พ ภำคที่ 1
รับผิ ดชอบส่งเสริมกำรเรียนรู้ของกำลั งพลทุกระดับในกำรแสวงหำควำมรู้และข้อมูล
ข่ ำ วสำรทำงสื่ อ ต่ ำงๆ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งกำรกำรจั ด กำรควำมรู้ ผ่ ำ นทำงเครือ ข่ ำ ย
อินเทอร์เน็ต เพื่ อเป็น แหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้ วนำมำพัฒ นำให้ เป็น ระบบ
เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเป็น
ทหำรมืออำชีพ ที่สำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดั่งคติพจน์ที่
ผู้บัญชำกำรทหำรบกได้มอบไว้ ในปีแห่ งกำรพัฒ นำบุ คลำกรของกองทัพบก ควำมว่ำ
"เสริมสร้ำงศักยภำพในหน้ำที่ มีควำมรู้ บูรณำกำรสู่ควำมเป็นทหำรมืออำชีพ " มีกำรแบ่ง
ส่ ว นงำนต่ ำ งๆ อย่ ำ งเป็ น ระบบ อี ก ทั้ งยั ง มี ค วำมพร้ อ มในเรื่ อ งบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถหลำยด้ำน แต่ไม่มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ไม่สำมำรถรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ทั้งในส่วนขององค์กร และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรไปสัมมนำหรือกำรอบรม
ต่ำงๆ ได้ ควำมรู้นั้นจึงไม่สำมำรถนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่ำงที่ควรจะ
เป็น ซึ่งในเดือนกันยำยน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
รู้ระบบกำรทำงำนเป็นอย่ำงดี เกษียณอำยุรำชกำร โยกย้ำย หรือลำออกจำนวนมำก เมื่อ
บุคลำกรเหล่ำนี้ออกไป ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวก็หลุดออกตำมไปด้วย องค์กรไม่สำมำรถนำ
ควำมรู้ ที่ มี อ ยู่ในตั ว บุ ค คลออกมำถ่ ำยทอดให้ แ ก่ บุ ค ลำกรใหม่ ที่ ม ำรับ หน้ ำที่ แ ทนให้
สำมำรถต่องำนในตำแหน่งนั้นได้อย่ำงรำบรื่น หรือเมื่อองค์กรส่งข้ำรำชกำรไปเข้ำรับกำร
อบรมหรื อ เข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำต่ ำ งๆ ควำมรู้ ที่ ข้ ำ รำชกำรได้ รั บ มำนั้ น ไม่ ส ำมำรถน ำมำ
ถ่ำยทอดสู่ ผู้ ที่ ไม่ได้เข้ำรับ กำรอบรมได้ อย่ำงมี ป ระสิ ทธิภ ำพ (มณฑลทหำรบกที่ 13,
2557: 2)
จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลำกรของมณฑลทหำรบกที่ 13 ได้ตระหนัก
ถึงควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำวจึงได้ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัด
มณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 4
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กระบวนกำร คือ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้
และกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชำใช้ข้อมูลใน
กำรแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรจั ด กำรควำมรู้ ข องมณฑลทหำรบกที่ 13 ให้ มี
ประสิทธิภำพ และทำให้ ข้ำรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรใฝ่รู้และฝึกที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต อันจะทำให้ ข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและพัฒ นำในสภำพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเหมำะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบก
ที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตำมกำรจำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ
รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้วิจัยได้กำหนดนิยำมศัพท์ในกำรวิจัย ดังนี้
1. ข้ ำ รำชกำรทหำร หมำยถึ ง นำยทหำรชั้ น สั ญ ญำบั ต รและนำยทหำรชั้ น
ประทวนที่ทำงำนอยู่ที่มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2. กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรนำควำมรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วน
ของหน่วยงำนทั้งควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและควำมรู้ที่ชัดแจ้ง โดยผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำงๆ และนำเอำควำมรู้มำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถนำมำเผยแพร่หรือนำกลับมำ
ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนในมณฑลทหำรบกที่
13 ภำยใต้แนวควำมคิด 4 ประกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 กำรแสวงหำควำมรู้ หมำยถึง กำรค้น หำควำมรู้ที่ มีประโยชน์ จำเป็ น
สำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถนำมำจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งเป็น
แหล่ งควำมรู้ที่มำจำกตัวบุคคล เอกสำร ตำรำ และงำนวิจัยต่ำงๆ อันจะส่งผลให้ เกิด
ควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ
เช่น อินเทอร์เน็ต กำรฝึกอบรม สัมมนำ สื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำย
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอื่น องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กับองค์กำรอื่นๆ เป็นประจำ องค์กำรมีกิจกรรมพัฒ นำควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้ มี
ระดับสูงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีกำรเรียนต่อในระดับสูงขึ้น กำรเป็นวิทยำกร กำรอบรม
ส่ งเสริมและสนับ สนุ นชั กจู งให้ เกิด กำรแสวงหำควำมรู้ มีโครงกำรศึ กษำดูงำนนอก
สถำนที่ เ ป็ น ประจ ำทุ ก ปี และองค์ ก ำรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกรแสวงหำควำมรู้ จ ำก
ประสบกำรณ์ตรงในกำรปฏิบัติงำน
2.2 กำรสร้ำงควำมรู้ หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล
จำกควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งอย่ ำ งลึ ก ซึ้ ง และน ำควำมรู้ ข องผู้ อื่ น มำ
วิ เครำะห์ สั ง เครำะห์ และประเมิ น ให้ เกิ ด ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจที่ ชั ด แจ้ ง เกิ ด ควำมรู้
ควำมคิด กระบวนกำร และแนวทำงในกำรทำงำนของตนเอง เช่น บุคลำกรมีกำรสร้ำง
ควำมรู้ขึ้นมำใช้เอง บุคลำกรมีกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เช่น กำร
ทำวิจัย องค์กำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ทบทวนควำมรู้ที่มีอยู่เพื่อนำมำสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นประจำเสมอ
องค์กำรจัดให้มีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้ำที่ของบุคลำกรเพื่ อสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่
องค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้ บุคลำกรมีกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ
องค์กำรนำควำมรู้ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำรมีกำรสร้ำงควำมรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และใช้ประสบกำรณ์ในอดีตมำ
สร้ำงควำมรู้ใหม่
2.3 กำรจัดเก็บและกำรสื บค้นควำมรู้ หมำยถึง กำรเก็บรักษำควำมรู้ทุ ก
ประเภทที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ โดยควำมรู้ที่นำมำจัดเก็บต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นควำมรู้ที่ถูกต้อง และวิธีกำรเก็บรักษำนั้นต้องเอื้อต่อกำรเข้ำถึงควำมรู้
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีร ะบบกำรพั ฒ นำควำมรู้ให้ ทั นสมั ยตลอดเวลำ และมีวิธีกำรรักษำ
ควำมรู้ที่มั่นใจได้ว่ำควำมรู้จะไม่เกิดกำรสูญหำยไปจำกองค์กำร เช่น กำรจัดเก็บและกำร
รวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่บุคลำกรสร้ำงขึ้น กำรปรับปรุงกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้และจัดเก็บ
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดเก็บควำมรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรคัดแยกควำมรู้ที่
ทันสมัยเป็นประจำ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน จัดระบบกำรค้นหำ
ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และมีกำรเผยแพร่วิธีกำรค้นหำควำมรู้แก่บุคลำกร
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2.4 กำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละกำรถ่ ำยโอนควำมรู้ หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ ที่
พัฒนำแล้วซึ่งมีอยู่ในตัวบุคลำกรหรือที่จัดเก็บไว้ในศูนย์กำรเรียนรู้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำกำรท ำงำนทุ ก ด้ ำ นให้ ก ระจำยและถ่ ำ ยทอดไปอย่ ำ งรวดเร็ ว และ
เหมำะสม เช่น กำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมให้นำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่
เพื่อนร่วมงำน จัดให้มีกำรประชุมภำยในองค์กำร จัดให้มีกำรสับเปลี่ยนงำนของบุคลำกร
อยู่เป็นประจำ สนับสนุนให้นำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน มีกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในองค์กำร องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรนำเนอควำมคิด
และสร้ำงระบบกำรทำงำนใหม่ และจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยใน
องค์กำร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่ ข้ำรำชกำรทหำร
มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 500 คน (ข้อมูล ฝ่ำย
สรรพกำลังพล, มกรำคม, 2557)
2. กลุ่ มตัว อย่ำงที่ ใช้ ในกำรศึกษำครั้งนี้เนื่ องจำกประชำกรมีจำนวนแน่ นอน
(Finite Population) กำรหำจ ำนวนของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำงจึ งใช้ สู ต รของ ทำโร ยำมำเน่
(Taro Yamane) ที่ มี ค วำมคำดเคลื่ อ น 0.05 ได้ ข นำดกลุ่ ม ตั ว อย่ ำงจ ำนวน 223 คน
(ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2555: 45)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำก
กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหำของ
แบบสอบถำมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับชั้น
ยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และประสบกำรณ์ใน
กำรเข้ำฝึกอบรม
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร
สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แบบสอบถำมที่ลักษณะเป็นมำ
ตรำส่วนประมำณค่ำ (Numerical Rating Scale) (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2552: 77) มี 5
ระดับ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้น้อยที่สุด
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป และนำเสนอข้อมูล ในรูปตำรำงประกอบควำมเรียง โดยสำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้
1. หำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อ มู ล ปั จจั ย
ส่วนบุคคล
2. หำค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ของคะแนนจำก
กำรตอบแบบสอบถำมที่วัดระดับ กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5
ระดับ
3. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้
ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และกำร
วิ เครำะห์ ค วำมแปรปรวนทำงเดี ย ว (one-way ANOVA) ส ำหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ มี
สถำนภำพตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยสำคัญทำงสถิติจึงทำกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
เป็นรำยคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD)
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สรุปการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยสรุปผลกำรวิจัยดังนี้
1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
1.1 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรส่งเสริมให้
บุ ค ลำกรได้ รับ ควำมรู้จ ำกแหล่ งต่ ำงๆ เช่ น อิ น เทอร์ เน็ ต กำรฝึ ก อบรม สั ม มนำ สื่ อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนชักจูงให้เกิด ด้ำนกำรแสวงหำควำม
รู้อยู่เสมอ และองค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอื่น ส่วนข้อที่
มีค่ำเฉลี่ ยต่ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำร
อื่นๆ เป็นประจำ
1.2 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อ ำเภอเมื อ ง จั งหวั ด ลพบุ รี ด้ ำนกำรสร้ำ งควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ ในระดั บ มำก เมื่ อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับ ค่ ำเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลำกรใน
องค์กำรร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องต่ำงๆ เป็นประจำเสมอ และองค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรนำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร
1.3 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีกำร
จัดเก็บและกำรรวบรวมข้อมูล ควำมรู้ที่ บุคลำกรสร้ำงขึ้น มีกำรจัดเก็บ ควำมรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีกำรคัดแยกควำมรู้ที่ทันสมัยเป็นประจำ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ำที่สุด ได้แก่ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน
1.4 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
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ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
จัดให้มีระบบ พี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กำร มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่
ผ่ำนกำรฝึ กอบรมให้ น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่เพื่อนร่วมงำน และจัดให้ มีกำรประชุม
ภำยในองค์กำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ สนับสนุนให้นำ
ควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1.5 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยมำกไป
น้อย ดังนี้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้
2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2.1 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำง
กัน
2.2 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำย
โอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้ำนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ และด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพบนัยสำคัญทำงสถิติจะใช้กำร
ทดสอบเป็ น รำยคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference:
LSD) พบว่ำ
2.2.1 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำงอำยุต่ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และอำยุ 36 - 45
ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี
2.2.2 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ระหว่ำงอำยุต่ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี
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2.2.3 ภำพรวม แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำง
อำยุต่ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 36 - 45 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี
2.3 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่
แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบนัยสำคัญทำงสถิติจะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์
(Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำงชั้นยศสิบตรี - สิบเอก กับชั้นยศร้อยตรี
ขึ้นไป
2.4 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน
ไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพบนัยสำคัญทำงสถิติจ ะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่
ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำร
ใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001
ระหว่ำงกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี และ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี
2.5 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน
ไม่แตกต่ำงกัน
2.6 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในภำพรวมและรำย
ด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
2.7 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวมและ
รำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
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อภิปรายผล
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรำยผลตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
1.1 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสุธีรำ ไชยถำ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำร
สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้แบบออนไลน์ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุน กองพลทหำร
รำบที่ 9 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรแสวงหำควำมรู้ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุนฯ ส่วนใหญ่
โดยวิธีกำรสอนงำนโดยตรงให้กับกำลังพลที่บรรจุใหม่ กำรสอบถำมควำมรู้จำกเพื่อน
ร่วมงำนรุ่นพี่ และผู้ บังคับบัญ ชำ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยในโดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ ศึกษำจำกคู่มือปฏิบัติงำน เอกสำรเก่ำ และศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นต้น ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่กำลังพลมีภำระงำนมำก
1.2 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ ในระดั บ มำก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้
ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งกำลัง
บำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำ
บัตร มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนและเรียงลำดับค่ำเฉลี่ ยได้ดังนี้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสื บ ค้น
ควำมรู้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ และ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้
1.3 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของผุสดี ศิริวัฒนำ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัย
เรื่อง สภำพและปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ศึกษำสภำพ
และปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพ
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กำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนนำยเรือ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น พบว่ำ ควำมรู้ที่
นำมำจัดเก็บ เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ และควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ มีกำร
จัดเก็บอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก
1.4 กำรจั ด กำรควำมรู้ข องข้ ำรำชกำรทหำร สั งกั ด มณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอทิต พลจันทึก (2556: บทคัดย่อ) ได้ทำ
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้ำนกำรศึกษำของกรมยุทธศึกษำ
ทหำรอำกำศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำ รำชกำรทหำร สั งกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมเพศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำกำร
วิ จั ย เรื่ อ ง ควำมคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ระบบอิ น ทรำเน็ ต เพื่ อ พั ฒ นำกำรจั ด กำรควำมรู้ ข อง
ข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่มีต่อ
ระบบอินทรำเน็ต เพื่อพัฒ นำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรส่วนกลำงกรมศุลกำกร
จำแนกตำมเพศ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน
2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน และยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ
ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้น
สัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งกำลังบำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำร
ชั้น สั ญ ญำบั ตร ที่ มี ต่ อกำรจัด กำรควำมรู้ในกรมส่ งก ำลั งบ ำรุงทหำร กองบั ญ ชำกำร
กองทัพไทย จำแนกตำมอำยุ มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ในกรมส่ง
กำลังบำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย แตกต่ำงกัน
2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
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สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ ำน แต่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลกำรวิจัย ของปริญ ญำ จั น ทนำ (2551:
บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ฝู งบิน 604 กองบิน 6
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร
จำแนกตำมระดับชั้นยศ ไม่แตกต่ำงกัน
2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับ สมมติฐ ำน และไม่ ส อดคล้ องกับ ผลกำรวิจัยของกอบโชค เล็ กตระกู ล
(2550, บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรนำกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ใน
องค์กำรของผู้บริหำรสถำนี ตำรวจในเขตกองบัญชำกำร ตำรวจภูธรภำค 7 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปัจจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนีตำรวจภูธร
ในเขตกองบัญชำกำรตำรวจภูธรภำค 7 มีผลทำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร จัดกำร
ควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันด้ำนระดับกำรศึกษำ แตกต่ำงกัน
2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ)
ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบอิ นทรำเน็ตเพื่อพัฒ นำกำรจัดกำรควำมรู้
ของข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่
มี ต่ อ ระบบอิ น ทรำเน็ ต เพื่ อ พั ฒ นำกำรจั ด กำรควำมรู้ ข องข้ ำรำชกำรส่ ว นกลำงกรม
ศุลกำกร จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน
2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ข องข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือ ง จั งหวัด ลพบุ รี จำแนกตำมประสบกำรณ์ ในกำรท ำงำน ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่ส อดคล้องกับสมมติฐำน แต่ส อดคล้องกับผลกำรวิจัยของพงศ์กลิ น
เคลื อ บทอง (2550: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง กำรจั ด กำรควำมรู้ ข องกองเรื อ
ยุทธกำร กองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ในกองเรือง
ยุทธกำร จำแนกตำมอำยุรำชกำร ไม่แตกต่ำงกัน
2.7 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐ ำน แต่สอดคล้ องกับผลกำรวิจัยของกอบโชค
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เล็กตระกูล (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรนำกำรจัดกำร
ควำมรู้ไปใช้ในองค์กำรของผู้บริหำรสถำนีตำรวจในเขตกองบัญชำกำร ตำรวจภูธรภำค 7
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปั จจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนี
ตำรวจภูธรในเขตกองบัญชำกำรตำรวจภูธรภำค 7 มีผลทำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
จัดกำรควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันในบำงตัวแปรด้ำนประสบกำรณ์กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม มี
ผลทำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่
13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้ ำ นกำรแสวงหำควำมรู้ ในข้ อ ที่ มี ค่ ำ เฉลี่ ย ต่ ำที่ สุ ด ได้ แ ก่ องค์ ก ำร
สนับ สนุ นให้ บุ คลำกรได้เข้ ำร่วมกิจกรรมกับ องค์กำรอื่นๆ เป็น ประจำ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกที่ 13 ควรให้กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำรอื่นๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรอบรมพัฒ นำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรร่วมมือกับองค์กำรอื่น
เพื่อสร้ำงพันธมิตรทำงสังคม และเทคโนโลยี เป็นต้น
1.2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรนำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรให้
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรนำควำมรู้ที่มีอยู่ผนวกเข้ำกับควำมรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิด
เป็ น ควำมรู้ ใหม่ และมี ก ำรแบ่ ง ปั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ำร โดยอำจมี ก ำรจั ด กิ จ กรรมกำร
แลกเปลี่ยนหรือแบ่งบันควำมรู้ของบุคลำกรในทุกๆ สัปดำห์
1.3 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ มี
กำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดสถำนที่
จัดเก็บควำมรู้ของบุคลำกรในมณฑลทหำรบกที่ 13 เช่น ห้ องสมุด หรือห้ องจัดเก็บ
ควำมรู้ โดยกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้ให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนและค้นหำได้ง่ำย เพื่อให้
กำลังพลสำมำรถสืบค้นนำไปประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว
1.4 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด
ได้แก่ สนับสนุนให้นำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่
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13 ควรสนับสนุนให้บุคลำกรค้นหำวิธีกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำน
ให้ประสบผลสำเร็จอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และควรสนับสนุนให้นำวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
1.5 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกอำยุ พบว่ำ บุคลำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ
45 ปี มีควำมเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้น้อยกว่ำบุคลำกรกลุ่มอำยุอื่นๆ ทั้ง นี้อำจ
เป็นเพรำะบุคลำกรกลุ่มนี้มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำก มีทักษะ ควำมชำนำญ
และมีวุฒิ ภ ำวะที่ สู ง ท ำให้ บุ ค ลำกรกลุ่ ม นี้ ไม่ให้ ค วำมส ำคั ญ กับ กำรจัด กำรควำมรู้ใน
องค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้ ข้ำรำชกำรทุกคน ตระหนั กถึงควำมส ำคัญ ของกำรจัดกำร
ควำมรู้ จนนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
1.6 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกระดับชั้นยศ พบว่ำ บุคลำกรที่มีชั้นยศ
ร้อยตรีขึ้นไป มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้สูงกว่ำกลุ่ม
ชั้น ยศอื่นๆ ทั้ งนี้ บุคลำกรกลุ่ มนี้เป็นกลุ่ มที่มีระดับควำมรู้ควำมสำมำรถสู ง ต้องกำร
พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพอยู่เสมอ จึงให้ควำมสำคัญกับกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอจึงมี
ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกที่ 13 ควรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรทุกชั้นยศ โดยกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ
1.7 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกระดับกำรศึกษำ พบว่ำ บุคลำกรที่มี
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรใช้ประโยชน์
และกำรถ่ำยโอนควำมรู้สูงกว่ำกลุ่มกำรศึกษำอื่นๆ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกลุ่มกำรศึกษำสูง
กว่ำปริญญำตรีจัดว่ำเป็นกลุ่มที่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับที่สูง มีควำมรู้มำก บุ คลำกรกลุ่มนี้
จึงมักเป็นกลุ่มบุคลำกรที่เป็นตัวถ่ำยทอดควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์กลุ่ม บุคลำกรกลุ่ม
อื่นๆ ที่อำจมีระดับควำมรู้ที่ต่ำกว่ำ ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ ข้ำรำชกำรทุกคนที่มีวุฒิ กำรศึกษำต่ำกว่ำปริญ ญำตรี ได้รับกำรศึกษำใน
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ระดั บ ปริ ญ ญำตรี เพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรในองค์ ก ำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค ในกำรนำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ เพื่อให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขในกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
2.2 ในกำรวิจั ย เรื่ อ งระดั บ กำรจั ด กำรควำมรู้ค รั้งต่ อไปควรเลื อ กใช้ ก ลุ่ ม
ประชำกรที่ขยำยไปยังหน่วยข้ำงเคียงหรือทุกส่วนรำชกำรในกองบัญชำกำรกองทัพไทย
เพื่อกำรศึกษำว่ำในภำพรวมของกองบัญชำกำรกองทัพไทย ที่มีต่อระดับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ต่อกำรจัดกำรควำมรู้
2.3 ควรมีกำรศึกษำถึงผลประโยชน์ที่ข้ำรำชกำรจะได้รับหลั งจำกนำกำร
จัดกำรควำมรู้มำใช้ภำยในหน่วยงำน
เอกสารอ้างอิง
กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ. (2555). การส่งเสริมการจัดการความรู้. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ
1 มิถุนำยน 2557. จำก http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id
=4&content_id=147
กอบโชค เล็กตระกูล. (2550). ความคิดเห็นต่อการนาการจัดการความรู้ไปใช้ใน
องค์กรของผู้บริหารสถานีตารวจในเขตกองบัญชาการ ตารวจภูธรภาค 7.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล.
ณิศรำ ลำภำภรณ์. (2554). ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มี
ต่อการจัดการความรู้ในการส่งกาลังบารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
ดวงเดือน จันทร์เจริญ. (2549, เมษำยน). กำรจัดกำรควำมรู้กับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2(1), 165-252.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: แซท
โฟร์ พริ้นติ้ง.
ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS
ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอำร์แอนด์ดี.

156

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

156

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ควำมเป็นมืออำชีพในกำรจัดและบริหำรกำรศึกษำยุคปฏิรูป
กำรศึกษำ. กรุงเทพมหำนคร: แอล.ที.เพรส จำกัด.
บดินทร์ วิจำรณ์. (2550). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ: เอ็กสเปอร์เน็ท.
บุญดี บุญญำกิจ และคณะ. (2548). การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ: สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ.
ปริญญำ จันทนำ. (2551). การจัดการความรู้ในหน่วยงาน ฝูงบิน 604 กองบิน 6.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ. (2556). นโยบายการพัฒนาข้าราชการทหารบก. กรุงเทพฯ:
กองทัพภำคที่ 1.
ผุสดี ศิริวัฒนำ. (2552). สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด
กองทัพเรือ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
พงศ์กลิน เคลือบทอง. (2550) การจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
พรธิดำ วิเชียรปัญญำ. (2547). การจัดการความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้.
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน๊ท.
มณฑลทหำรบกที่ 13. (2557). สรรพกาลังพล. ลพบุรี.
ยุพิน มิสดีย์. (2550). ความคิดเห็นที่มีต่อระบบอินทราเน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของข้าราชการส่วนกลาง กรมศุลกากร. วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร.
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย. (2555). พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2555. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
รำชกิจจำนุเบกษำ.
สุธีรำ ไชยถำ. (2555). การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้แบบออนไลน์ของ
ข้าราชการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9. วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎี
บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

157

157

อทิต พลจันทึก. (2556). การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี.

158

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

159

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
The Development of Cooperative Learning Through the Services
of Google Drive
อรวรรณ แท่งทอง1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของ
นั กศึกษา ความพึ งพอใจในการจัดการเรียนการสอน และเปรียบเทียบระดับ ผลการ
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ
Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งนามาใช้กับกลุ่มทดลอง
หรือกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าโครงสร้ า งข้ อ มู ล และ
อัลกอริทึม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 69 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติในการวิเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนในรายวิช าโครงสร้างข้อมู ล และอั ล กอริทึ ม โดยใช้
ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive สามารถทาให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google Drive ให้ เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า
กลุ่มทดลองผู้ ตอบแบบสอบถามจานวน 69 คน มีความเห็ นว่า นักศึกษาใช้ Google
Drive ในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไป
ทางานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็น ช่องทางที่ช่วยในการเรียนการสอน
หรือ ประสานงานในการท างานเป็ น กลุ่ ม ให้ มี ค วามสะดวกมาก และนั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า
Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการทางานร่วมกันมีความรวดเร็วมากขึ้นจานวน
ร้อยละ 98.55 และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
และหลั ง เรี ย น (Posttest) เมื่ อ ใช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นบริ ก ารของ
Google Drive จากภาคสนามโดยใช้ เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80 ได้ ผ ลการ
1

อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48)
และหลังเรียน (  = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ ย
จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบก่อ น
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ
Google Drive จานวน 69 คน อยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อนักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google
Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บริการของ Google Drive
Abstract
The purposes of this research were to study factors effecting
student’s learning and student’s satisfaction on Cooperative Learning
though Google Drive service in Data Structures and Algorithms courses.
The samples consisted of 6 9 students enroll in “BA 3 0 0 0 0 1 1 ” Data
Structures and Algorithms course, Business Computer Program, Faculty of
Management Science, Thepsatri Rajabhat University. The statistics used in
data analysis were mean, percentage, frequency and standard deviation.
Cooperative learning through Google Drive service support student’s
learning and they were able to maximize the benefits of the service.
The results from questionnaire collected from sample groups
showed that 98.55% students use Google Drive in group work to reduce
period of traveling and that Google Drive is a channel which helps on
their learning and makes group work faster and more convenient. The
analysis result of pre-test and post-test scores using 8 0 / 8 0 specific
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criterion was E1/E2 = 85.91/89.93. The analysis between pre-test scores
(  = 5.49, S.D. = 3.48) and post-test scores (  = 8.12, S.D.=4.35) revealed
that the mean of post-test scores was higher than pre-test scores; the
relation of pre-test scores and post-test scores was at 0.945 or 94.5% .
From the analysis, t=1 3 . 4 9 and show =0 . 0 0 which was less than
statistically significant at 0.05 proved the relation of pre-test and post-test
scores. Student’s test scores after enrolling in cooperative learning
through Google Drive service was significantly higher at the rate of 0.05.
Keywords: Cooperative learning, Google Drive service
บทนา

ปัจจุบั นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่ องจาก
เทคโนโลยีต่างๆ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้าสมัยส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้
งานในปัจจุบัน และอนาคต ถือได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาท
สาคัญต่อวิถีชีวิต และสังคมของมนุษย์ ไม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคม และใน
เรื่อ งของการศึ กษา ซึ่งปั จจุบั น เทคโนโลยี Google Drive เป็ น โปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
จัดการกับเอกสาร เช่น การฝากไฟล์ต่างๆ และที่สาคัญ Google Drive สามารถสร้าง
แก้ไข แบ่งปันข้อมูล ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถแชทพูดคุยกันแบบออนไลน์ใน
เวลาพร้อมกันได้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในเรื่องการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ไม่เท่ากันการเรียนจะ
เป็นการส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งที่ศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้
สนองความต้องการของผู้ เรียน และให้ ผู้ เรียนได้มีส่ ว นร่วมในการเรียนรู้ให้ มากที่ สุ ด
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ในแต่ละ
กลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือใน
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การเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
คนที่เก่งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความสาเร็จของสมาชิกทุกคน
จะรวมเป็นความสาเร็จของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30)
จากการสารวจนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามนักศึกษาเบื้องต้น ในการเรียนการ
สอนรายวิ ช า บธ 3003311 โครงสร้ า งข้ อ มู ล และอั ล กอริ ทึ ม ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นว่าการเรียนการ
สอนที่อยู่ในห้องเรียน มีการจัดกลุ่มแบ่งงานกันทาแบบเดิม โดยที่สมาชิกในกลุ่มต้องมา
รวมตัวกันเพื่อให้งานที่ทาร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นสาเร็จซึ่งทาให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้นทั้งยังเป็นการเรียนรู้แบบเดิมที่ไม่น่าสนใจ และไม่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนอย่างทันท่วงที และใช้เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริ การ
ของ Google Drive เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน และพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของอาจารย์สามารถจัดทาเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียน โดยเขียนคาแนะนาเพื่อเพิ่มเติมแก้ไขบอกผู้เรียน ซึ่งทาให้มีความเข้าใจมากขึ้น
เพื่อลดช่องว่างของการศึกษาลง และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์รวมทั้งให้
อาจารย์มีแบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม นอกเหนือจากแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่มีในหนังสือ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างผลงาน ให้นักศึกษาสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์
ผลงาน รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา และเปรียบเทียบระดับผลการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลั งเรียนจากการใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่ ว นร่ว มผ่ านบริการของ
Google Drive
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ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มทดลอง/กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 69 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบริการของ Google Drive
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน และความพึงพอใจของ
นักศึกษา
3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ
Google Drive มีกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การประเมินประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบริการของ
Google Drive

วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผ่านบริการของ Google Drive

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ จากนั้นดาเนินการกาหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย
1.1dกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชารายวิชา บธ 3003311
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา รายวิชา
บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน
69 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
2.3 แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจ และปั จจัยที่
มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
3. วิธีการศึกษาวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน
3.2 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ผ่านบริการของ Google Drive และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3 สารวจข้อมูลจากนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ความต้องการ และความคิดเห็ นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการกาหนดประเด็นปัญหาในงานวิจัย
โดยให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา จานวน 69 คน ทาแบบสอบถาม จานวน 2 ชุด
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3.4 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการให้คาปรึกษาเพื่อให้สนองความต้องการ
ของผู้เรียน
3.5 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
3.6 ผู้ ส อนใช้ ระบบการเรีย นรู้แบบมี ส่ ว นร่ว มผ่ านบริก ารของ Google
Drive พร้อมกับเอกสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สอนให้แก่นักศึกษา
3.7 หลังจากเรียนเสร็จ ผู้สอนให้นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา หรือ
ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่ว มผ่าน
บริการของ Google Drive
3.8 ทดสอบนั ก ศึ ก ษาหลั งเรีย นด้ ว ยแบบทดสอบหลั งเรีย น ซึ่ งเป็ น ชุ ด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินผลระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริ ก ารของ Google Drive ว่านั ก ศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นดี ขึ้ น หรือ ไม่ เมื่ อ ใช้ ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
3.9 นาผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
3.10 ให้นักศึกษาทาแบบสารวจความพึงพอใจ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิชา
บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภ าพของแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ใช้สูตร E1/E2 (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528)
เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ
3003311 โครงสร้างข้อมูล และอัล กอริทึ ม คิดเป็น ร้อยละจากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน
เมื่อ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ
3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คิดเป็นร้อยละจากการทาแบบทดสอบหลั ง
เรียน
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4.3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นบริ ก ารของ Google Drive โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชา บธ 3003311
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
รายการ
1. นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น Internet เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ
ชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น
2. นักศึกษาใช้ Google Drive ในการฝากไฟล์เอกสารงาน
ต่างๆใช่หรือไม่
3. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มีกิจกรรมให้ทา
หลากหลายใช่หรือไม่
4. นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ งาน Google Drive ในการรับ -ส่ ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ใช่หรือไม่
5. นั ก ศึ ก ษาใช้ Google Drive ในการท างานร่ ว มกั น เป็ น
กลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไปทางาน
ร่วมกันใช่หรือไม่
6. นั ก ศึ กษาใช้ Google Drive เป็ น ช่ อ งทางของการเสนอ
ความคิดเห็นและแก้ไขงานร่วมกัน ใช่หรือไม่

ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ความถี่
67
2
58
11
60
9
66
3
68

ร้อยละ
97.10
2.90
84.06
15.94
86.96
13.04
95.65
4.35
98.55

ไม่ใช่

1

1.45

ใช่
ไม่ใช่
7. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วย ใช่
ในการเรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็ น
กลุ่มให้มีความสะดวกมากขึ้นใช่หรือไม่
ไม่ใช่

65
4
68

94.20
5.80
98.55

1

1.45
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รายการ
8. ปัจจุบัน Google Drive ถูกนามาใช้เพื่อการศึกษาเช่น ส่ง ใช่
งานให้อาจารย์ตรวจ มากขึ้นใช่หรือไม่
ไม่ใช่
9. นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ ใช่
ทางานร่วมกันมีความรวดเร็วมากขึ้นใช่หรือไม่
ไม่ใช่
10. นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Google Drive เป็นสิ่งจาเป็นต่อ ใช่
ชีวิตประจาวันของเรามากขึ้นใช่หรือไม่
ไม่ใช่

ความถี่
66
3
68
1
64

5

167

ร้อยละ
95.65
4.35
98.55
1.45
92.75

167

7.25

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน
ของนั ก ศึ ก ษาพบว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ ต อบแบบสอบถามจานวน 69 คนมี ค วามเห็ น ว่ า
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปทางานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรีย นการสอน หรือ ประสานงานในการท างานเป็ น กลุ่ ม ให้ มี ค วามสะดวกมาก และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการทางานร่วมกั นมีความรวดเร็ว
มากขึ้ น จ านวนร้ อ ยละ 98.55 นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น Internet เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ
ชี วิ ต ประจ าวั น ของเรามากขึ้ น จ านวนร้อ ยละ 97.10 และนั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ งาน
Google Drive ในการรับ -ส่ งข้ อ มูล จัด เก็ บ และแชร์ข้ อมู ล ได้ และปั จจุ บั น Google
Drive ถูกนามาใช้เพื่อการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจานวนร้อยละ
95.65 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ป ระสิทธิ ภ าพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest)
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
จากภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 =
85.91/89.93
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3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest) โดยการทดสอบค่าที (t-test) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการทาแบบทดสอบ
วัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการให้
คาปรึกษาด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ยคะแนนของ
จานวนนักศึกษา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
นักศึกษา (  )
69

ก่อนเรียน
5.49

หลังเรียน
8.12

ก่อนเรียน
3.48

หลังเรียน
4.35

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลคะแนนเฉลี่ ย การท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48) และหลัง
เรียน (  = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน แสดง
ว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้งาน Google Drive ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อ
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ
Google Drive
จานวน
ความสัมพันธ์
ค่าแสดงออก
นักศึกษา
1 คู่ข้อมูล

ก่อนและหลัง

69

0.945

0.37

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จานวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5

169

4.59

2.15

ค่าเฉลี่ยการ
กระจายข้อมูล

การกระจายข้อมูล

1 คู่
ก่อน-หลัง

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังสอบของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
ความแตกต่างระหว่างข้อมูล 1 คู่
95 % ในช่วง
ความเชื่อมั่น
t
df
ของความ
แตกต่าง
ต่า
สูง
0.41

4.25

6.85

13.49

15

169

ค่าแสดงออก
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0.00

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่ง
น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 แสดงว่ า คะแนนสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย นมี
ความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ด้ า นความพึ ง พอใจในการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า บธ 3003311
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive ดังตารางที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วมผ่ านบริการของ Google Drive แบ่งระดับความพึ ง
พอใจดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึม

รายการประเมิน
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ของ Google Drive เพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนา Google Drive มาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้เพิ่มขึ้น
3. นั ก ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า Google Drive
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การเรี ย นการ
สอนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
4. นัก ศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มี
ความสะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น
5. นั ก ศึ ก ษ า คิ ด ว่ า Google Drive เป็ น
ช่องทางที่ช่วยในการทางาน หรือประสานงาน
ได้ความสะดวก
6. นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า กระบวนการสอนโดยใช้
Google Drive เข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ มี ค ว า ม
น่าสนใจ
7. นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมผ่ านบริการของ Google Drive ท า
ให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับ
เพื่อน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น
8. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วย
สร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดทา
เอกสารการสอน ตรวจงานผู้ เ รี ย น โดย
สอดแทรกค าแนะน า พร้ อ มทั้ ง ปรั บ แก้ งาน
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาท าการปรั บ ปรุ งให้ ถู ก ต้ อ ง
รวดเร็ว

ค่าเฉลี่ย


4.40

ส่วน
เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
(S.D.)
0.70

พึงพอใจมาก

4.47

0.58

พึงพอใจมาก

4.44

0.53

พึงพอใจมาก

4.33

0.67

พึงพอใจมาก

4.58

0.77

พึงพอใจมาก
ที่สุด

4.26

0.68

พึงพอใจมาก

4.48

0.73

พึงพอใจมาก

4.49

0.75

พึงพอใจมาก
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รายการประเมิน
9. นั ก ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า Google Drive
ช่วยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น
10. การเรียนรู้แบบร่วมมือทาให้นักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
11. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย


4.19

ส่วน
เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
(S.D.)
0.80

พึงพอใจมาก

4.36

0.71

พึงพอใจมาก

4.42

0.70

พึงพอใจมาก

4.40

0.69

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 5 พบว่า พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการทางาน หรือประสานงานได้
ความสะดวก (  = 4.58, S.D. = 0.77) รองลงมา นักศึกษามีความคิดว่า Google
Drive ช่วยสร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดทาเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียนโดยสอดแทรกคาแนะนา พร้อมทั้งปรับแก้งานเพื่อให้นักศึกษาทาการปรับปรุงให้
ถูกต้องรวดเร็ว (  = 4.49, S.D. = 0.75) และนักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ทาให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
กับเพื่อน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น (  = 4.48, S.D. = 0.73)
โดยเฉลี่ ยนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google
Drive อยู่ในระดับมาก (  = 4.40, S.D. = 0.69)
สรุปการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อั ล กอริ ทึ ม โดยใช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นบริ ก ารของ Google Drive
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สามารถทาให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google
Drive ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 69 คนมีความเห็นว่า
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปทางานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรีย นการสอน หรือ ประสานงานในการท างานเป็ น กลุ่ ม ให้ มี ค วามสะดวกมาก และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการทางานร่วมกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้ น จ านวนร้ อ ยละ 98.55 นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น Internet เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ
ชี วิ ต ประจ าวั น ของเรามากขึ้ น จ านวนร้อ ยละ 97.10 และนั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ งาน
Google Drive ในการรับ -ส่ งข้ อ มูล จัด เก็ บ และแชร์ข้ อมู ล ได้ และปั จจุ บั น Google
Drive ถูกนามาใช้เพื่อการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจานวนร้อยละ
95.65 ตามล าดั บ และผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive จากภาคปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่อนเรีย น (  = 5.49, S.D. = 3.48)
และหลังเรียน (  = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ ย
จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบก่อน
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ
Google Drive จานวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ ค่าสถิติ
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนั ยสาคัญทางสถิติ 0.05
แสดงว่ าคะแนนสอบก่ อน และหลั งเรียนมี ความสั มพั นธ์กั นและเมื่ อนั กศึ กษาได้ รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
นักศึ กษามี ความพึ งใจในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิช าโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกตามระดับพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1
ได้แก่ นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการทางาน หรือประสานงาน
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ได้ความสะดวก รองลงมาอันดับ 2 นั กศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วยสร้าง
ความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดทาเอกสารการสอน ตรวจงานผู้เรียนโดยสอดแทรก
คาแนะน า พร้อมทั้ งปรับแก้งานเพื่ อให้ นักศึ กษาท าการปรับปรุงให้ ถูกต้ องรวดเร็ว และ
อันดับ 3 นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive
ท าให้ สามารถติ ดต่ อสื่ อสาร และประสานงานกั บเพื่ อน หรื ออาจารย์ ผู้ สอนได้ ง่ ายขึ้ น
ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive ในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ตัวผู้เรียนเองได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจาอยู่แล้ว
ผู้วิจัยจึงนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ ด้วยการนา
บริการของ Google Drive มาช่วยในการเรียนการสอนโดยจัดกลุ่มให้นักศึกษาทางาน
เป็ น กลุ่ ม โดยให้ น า Google Drive เข้ า มาช่ ว ยในการประสานงานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถพูดคุย แชร์
ข้อมูล และแก้ไขงานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันได้ และครูผู้สอนยังสามารถใช้ Google
Drive ในการท าเอกสารการสอน สอดแทรกค าแนะน า ตรวจงานผู้ เรี ย น พร้ อ มทั้ ง
ปรับแก้งานเพื่อให้ผู้เรียนทาการปรับปรุงให้ถูกต้อง จึงทาให้ระดับผลคะแนนหลังเรียน
เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเรี ย นมาก นั บ ว่ า เป็ น การจั ด การเรี ย นการส อนที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
วิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ร่ว มมือกันในกลุ่ ม
ย่อยๆ เน้ นการสร้างปฏิสั มพั น ธ์ระหว่างผู้ เรียน ในแต่ ล ะกลุ่ ม จะมีส มาชิก ที่มี ความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ล ะคนจะต้องร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยคน
ที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความสาเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความสาเร็จ
ของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30)
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่ว นร่วมผ่ านบริการของ Google Drive ช่ว ยให้ การเรียนรู้ หรือการทางานร่ว มกัน มี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จึงเป็นอีก
ทางเลื อกหนึ่ งที่ผู้ ส อนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่เอื้อเฟื้อ
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีที่ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
The Quality of Work Life of the Wing 21 Officers of the Royal
Thai Air Force in Muang District,Ubonratchathani Province.
ชัยสิทธิ์ สุวรรณน้อย1
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบ ลราชธานี 2) เพื่ อ
เปรียบเที ยบคุณ ภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขต
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน เงินเดือน ตาแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 263 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน และมีความเชื่อมั่น 0.95 ได้แบบสอบถาม
คืนมาทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test)
การทดสอบค่ า เอฟ (F-test) และทดสอบรายคู่ ต ามวิ ธี ก ารฟิ ช เชอร์ (LSD) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า
1) คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของข้ าราชการทหารอากาศกองบิ น 21 ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวิตการทางานแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
สิทธิส่วนบุคคล ด้านการทางานร่วมกันและความสัม พันธ์กับบุคคลอื่น ด้านความเป็น
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ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ด้ า นโอกาสในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของตนเอง ด้ า น
ความก้าวหน้ าและความมั่น คงในงาน ด้านสภาพการท างานที่มี ความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านจังหวะชีวิต
2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน
21 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจาแนกตามเพศและระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตาม อายุ ประสบการณ์ใน
การทางาน เงินเดือน และตาแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน ข้าราชการ
Abstract
The purpose of this research were (1) study the quality of work life
and (2) compare the quality of working life to the Wing 21 Officials of the
Royal Thai Air Force in Muang District, Ubonratchathani Province classified
by gender, age, qualification, work experience, salary and work position.
The sample is 263 of Wing 21 Officials of the Royal Thai Air Force in
Muang District, Ubonratchathani Province. The researches used
questionnaires to collect the data with reliability at 0.95. Descriptive
statistic such as percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test
were applied in this research.
The result found that;
1) Overall, there is high level of the quality of work life to the
Wing 21 Officials of the Royal Thai Air Force in Muang District,
Ubonratchathani Province
2) When classified by gender and qualification, there was no
difference at a statistically significant level of .05. On the other hand, it
was found different at a statistically significant level of .05 in four aspect
including age, work experience, salary and work position.
Keywords: Quality of work life, Officer
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ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญต่อองค์การ บุคคลคือผู้จุดประกาย
ความคิด สรรค์สร้าง สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิต
สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการตลาด การกาหนดทรัพยากรเงิน
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ทั้ ง หมด รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายขององค์ ก ารด้ ว ย
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสาคัญที่สุดในองค์การ (Michael and Boudreau, 1991:
2) เป้าหมายของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 2 เป้าหมาย คือพนักงานและ
องค์ ก าร เนื่ อ งจากการลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลจะท าให้ บุ ค ลากรมี
ความสามารถในการทางานและช่วยให้องค์การประสบผลสาเร็จ (Michaelและคณะ,
2005 : 410) ในปัจจุบันความสาคัญของ คน ในองค์การเป็น ทรัพยากร ที่มีค่า จึงเกิด
คาว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้น หรือในบางองค์การมองไปไกลกว่านั้น กล่าวคือ
มองเห็ น ว่าคนเป็ น ต้น ทุ น ที่ ส าคัญ ขององค์ การ จึงเกิ ดค าใหม่ ขึ้น มาว่า การบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เป็ น ต้ น ทุ น หรื อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ หรื อ Human Capital
Management (สี ม า สี ม านั น ท์ , 2550: 3) ในองค์ ก ารภาครั ฐ ทรั พ ยากรบุ ค คล คื อ
ข้าราชการทุกคน
ปั จ จุ บั น อาจกล่ าวได้ ว่ ากลไกหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ งมี รั ฐ บาลเป็ น
ผู้บริหารนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ด้วยข้าราชการทุกคน ซึ่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อยู่ในหน่วยงาน กรม กองต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความสาเร็จของการพัฒ นา
ประเทศขึ้ น อยู่ กั บ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการนั้ น เอง โดยตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา
กองทัพอากาศได้ทาการพัฒนากาลังทางอากาศเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ พัฒนากาลังพล การช่วยเหลือ
ประชาชน การจะดารงศักยภาพของประเทศไว้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนั้นพลังอานาจ
ทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและการทหารจะต้องมีความสอดคล้อง สามารถอานวยผล
ทั้ ง สนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องประเทศให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ในส่ ว นของ
กองทัพอากาศได้ทาการจัดระบบ ดาเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่และ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ยังทาการพัฒนากาลังพลทุกสาขาให้มีความรู้
ความสามารถควบคู่ไปกั บ การมี คุณ ธรรม ความสามั คคี ความมี ระเบีย บวินั ย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ (ปอง มณีศิลป์, 2545: 1-6)
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ดังนั้น ข้าราชการกองทัพอากาศจึงควรเป็นผู้ ที่มีคุณ ภาพชีวิตการทางานที่ ดี
เพื่อให้ ข้าราชการสามารถที่จะรับมือกับ ปัญ หาต่างๆ ในอนาคตได้และสามารถที่ จะ
ปกป้ องสนั บสนุ นและคุ้ มครองผลประโยชน์ ของประเทศชาติให้ ได้มากที่ สุ ดโดยจาก
นโยบายของกองทัพอากาศ กองบิน 21 เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่สาคัญที่สุดหน่วยหนึ่ง
ของกองทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญ ยิ่งต่อการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งภารกิจสนับสนุนด้านการพัฒ นาประเทศที่กาลั งขยายตัวทางเศรษฐกิจและมี
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในกองบิ น 21 ท าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางด้ า นการควบคุ ม ดู แ ล
เครื่องบินและการดูแลบารุงรักษาเครื่องบินให้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้บิน ได้อยู่ตลอด
ระยะเวลา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่งผลโดยตรงต่อข้าราชการทหารอากาศภายใน
กองบิน 21 เพราะเป็นบุคคลที่จะต้องใช้ทักษะและความชานาญรวมทั้งประสบการณ์
ต่างๆ ที่ห าได้ยากนอกจากจะเกิดขึ้น กับตัว ข้าราชการที่ปฏิบัติงานนั้นเองซึ่ง ถือว่า มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อหน่วยงานอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้าราชการที่มีฝีมือมีความพร้อม
ในการปฏิบั ติงานได้อยู่เสมอ และในการปฏิบั ติงานต้องอาศั ยความปลอดภัยในการ
ทางานเป็นอย่างมากเพราะการทางานกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและสามารถที่จะทาให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ปฏิบัติงานคานึงถึงเรื่องอื่น
หรือมีสภาพที่ไม่พร้อมในการทางานทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะทาให้เกิดความประมาท
และอุ บั ติ เหตุ ในการปฏิ บั ติ งานได้ จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าว อาจกล่ าวได้ ว่ า การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแล้ว
ถ้าหากข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ทุกคนมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแล้ว ก็จะ
ทาให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับหน่วยงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้ า ราชการทหารอากาศ กองบิ น 21 ซึ่ งเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานดู แ ลรัก ษา
เครื่องบินและการทางานร่วมกันของข้าราชการกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
ทหารอากาศกองบิ น 21 กองพลบิ น ที่ 2 กองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ในการท างาน
เงินเดือน ตาแหน่ง

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้าราชการทหารอากาศในเขตพื้นกองบิน 21 กองพลที่ 2
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย
เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในเขตพื้นกองบิน 21
กองพลที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งแต่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 20 มกราคม
พ.ศ. 2558
ขอบเขตพื้นที่
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variables) ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน เงินเดือน ตาแหน่ง
ตั ว แปรตาม (Dependent variables) ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิ น 21 กองพลบิ นที่ 2 กองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้
- การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและยุ ติ ธ รรม (Adequate and Fair
Compensation)
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- สภาพการท างานที่ มี ค วามปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Safe and
Healthy Working Conditions)
- ความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน (Opportunity for Continued
Growth and Security)
- โอกาสในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของตนเอง (Opportunity for
Developing and Using Human Capacity)
- การทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Social integration)
- สิทธิส่วนบุคคล (Employee Rights)
- จังหวะชีวิต (Work and Total Life Space)
- ความเป็ น ประโยชน์ ต่ อสั งคมด้ านสภาพแวดล้ อ มในการท างาน (Social
Relevance of Work)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน
771 คน (แผนกกาลังคนกองบิน 21 2555: ออนไลน์) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่บุคลากรที่ปฏิ บัติงานข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 263 คน โดยกาหนดขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (พิชิต ฤทธ์จรูญ, 2547:
117)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อ มู ล ส่ ว นตั ว ผู้ ต อบ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ในการท างาน
เงินเดือน ตาแหน่ง มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด แบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการคุณภาพชีวิตการทางานมี 8 ด้าน ได้แก่
การได้รับ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน โอกาสในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง การทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิทธิส่วน
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บุคคล จังหวะชีวิต ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ของ Likert และ ลักษณะของคาถามแบบ
เลื อ กตอบ (Checklist) โดยมี 5 ระดั บ มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ
เท่ากับ 0.89
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ คุ ณ ภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิ น 21 กองพลบิ น ที่ 2 กองบั ญ ชาการยุท ธทางอากาศ
จังหวัด อุ บ ลราชธานี แบบปลาย เปิ ด (Open-ended Question) ผู้ ต อบสามารถให้
ข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานได้อย่างอิสระ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวนทั้งสิ้น 263
ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล การประมวลผลข้ อ มู ล การประเมิ น ผลครั้งนี้ ผู้ วิ จัย ใช้
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้มาที่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่กาหนด
2. จัดทาคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม
3. นาข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส
4. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกองบิน 21 ในจังหวัด
อุ บ ลราชธานี โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน น าไปเปรี ย บเที ย บแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของข้ าราชการกองบิ น 21 ในจังหวั ด
อุบลราชธานี เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการ
ทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้ า นสภาพการท างานที่ มี ค วามปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้ า นการได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านจังหวะชีวิต ตามลาดับ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
S.D. แปลผล

ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
3.85 0.57
มาก
ด้านสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม 4.00 0.57
มาก
สุขภาพ
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4.06 0.64
มาก
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4.10 0.69
มาก
ด้านการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 4.17 0.66
มาก
ด้านสิทธิส่วนบุคคล
4.18 0.77
มาก
ด้านจังหวะชีวิต
3.31 0.45 ปานกลาง
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.12 0.66
มาก
ภาพรวม
3.98 0.50
มาก
อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สาคัญนามาอภิปรายผล
แยกเป็นรายด้านดังนี้
ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สวัสดิการที่ได้รับและค่าตอบตอบแทนอย่างยุติธรรม เป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความสาคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ซึ่งตระหนักถึงทางสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14) ที่ได้เสนอแนวคิดในคุณภาพชีวิต
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การทางานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมว่า การได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทางานได้ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและ
จะมุ่งทางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
รมณ ขอใจใหญ่ (2553: ง) ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จากัด โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality
of Work Life) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยเมื่ อพิ จารณาแยกเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านร่างกาย พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บรรยากาศในการทางานและสถานที่ทางาน
เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างและเครื่องมือที่ใช้ในการทางาน เป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ ความส าคั ญ มากต่ อคุณ ภาพชีวิต การท างานซึ่ งตระหนั กถึ งทางความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของ
Maslow (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 292-296) คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security or Security Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง
แล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการด้านความต้องการด้า นความปลอดภัยและมั่นคง
มากขึ้น จนทาให้ความต้องการด้านนี้มีความสาคัญเหนือด้านอื่นๆ ความต้องการด้าน
ความปลอดภัยและมั่น คงดังกล่าวรวมเอาความ ปลอดภัย ความมั่นคงทั้งในด้านการ
ดารงชีวิตและการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ สกุลสุข (2550: ง)
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับคุณ ภาพชีวิตการทางานของ
พนักงาน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ด้าน
สภาพการปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก
ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ ง คงในงาน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอาชีพที่มั่นคงและสามารถก้าวหน้าในการทางาน ที่ได้รับ
มอบหมายงาน คือมีความมั่นคงในการทางานและสามารถที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้โดยได้รับมอบหมายงานจากผู้ บังคับบัญชาและสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
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มอบหมายงานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความสาคัญมากต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานซึ่งตระหนักถึงความก้าวหน้าและความมั่งคงในงาน ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของ Walton (มั ล ลิ ก า เมฆรา, 2542: 11-14) ได้ แ ก่ ความมั่ น คงและ
ความก้าวหน้าในการทางาน (Opportunity for Continued Growth and Security)
งานที่ผู้ ป ฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผ ลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของ
ตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่
ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทางาน ตัวบ่งชี้เรื่องของความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลาจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษา
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นพั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต
การทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าว
ชี้ให้ เห็นว่า ท่านมีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานจาก
แหล่งความรู้ต่างๆโดยหน่วยงานให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานได้สาเร็จมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ความสาคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการทางานซึ่งตระหนักถึงด้านโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ERG ของ Alderfer
ได้แก่ ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) เป็นความต้องการด้านพัฒ นาไปสู่
การเติบโตทั้งในด้านหน้าที่การงานและทางด้านจิตใจ ความต้องการระดับ นี้สามารถ
เทียบได้กับความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem need) และความต้องการที่จะ
บรรลุเป้าหมายในชีวิตตัวเองนั่นเอง (self - actualization) ซึ่งสอดคล้องกับบานชื่น ทา
จันทร์ (2548: ง) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจาแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่าโอกาสในการพัฒ นาขีด
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก
ด้านการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในหน่วยงานมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลต่างๆ จาก
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ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานต่อ
ผู้ บังคั บบั ญ ชาเกี่ยวกับปั ญ หาต่างๆ ได้เพื่ อการแก้ไขปัญ หาการทางานให้ ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ซึ่งเป็นสิ่ งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความสาคัญ
มากต่อคุณภาพชีวิตการทางานซึ่งตระหนักถึงการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 300302) คื อ ปั จจั ยเกี่ย วกับ สุ ข อนามั ย หรือการบ ารุงรักษา (Hygiene or Maintenance
Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงานที่ทา (Job Context) อยู่คือ
ฐานะความสั ม พั นธ์ระหว่างบุ คคลกับ หั วหน้ างาน กับ เพื่ อนร่ว มงาน และกั บลู ก น้อ ง
เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายขององค์การ และวิธีการบริหาร ความมั่นคงในงาน
สภาพการทางาน เงินเดือน และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน ปัจจัย
บารุงรักษานี้ถ้าหากบกพร่องไปจะทาให้ องค์การมีปัญ หาความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับลาจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
การทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ด้านสิทธิส่วนบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
ในหน่วยงานต่างๆภายในองค์การให้สิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลเท่ากันและมีอิสระในการ
ทางานตามเป้าหมายที่กาหนดได้ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างลุล่วง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14) คือ สิทธิของข้าราชการทหาร
อากาศ (Employee Rights) คือ การมีสิ ทธิในเรื่องส่ วนบุ คคล การมีอิส ระในการพู ด
การแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งสิทธิที่ข้าราชการทหารอากาศควรได้รับจากองค์การ ควรมี
ความเสมอภาคกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอารี สังข์ศิลป์ชัย (2548: ง) ได้ศึกษา
คุณ ภาพชีวิตการทางานของครูผู้ส อนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
นครปฐม พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมมากคือด้านสิทธิส่วนบุคคล
ด้านจังหวะชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่า ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันสามารถแบ่งเวลาการทางานและเวลาให้กับครอบครัวได้
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อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขในการทางานของแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความสาคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการทางานซึ่ง
ตระหนักถึงจังหวะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542:
11-14) คือ เวลาทางานกับชีวิตส่วนตัว (Work and Total Life Space) คือ ลักษณะ
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลกระทบต่อบทบาทในชีวิตส่วนตัวของพนักงานอย่างไร
ทั้งในเรื่องของเวลาพฤติกรรม ทัศนคติ โดยเฉพาะบทบาท และการแบ่งเวลากับชีวิต
ครอบครัว การพักผ่อน ดังนั้นควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ของข้าราชการทหารอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบานชื่น ทาจันทร์ (2548: ง)
ได้ ศึ ก ษ าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต การท างาน ข องข้ า ราชการสาย ข และสาย ค ขอ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจาแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า และระดับคุณภาพชีวิตการ
ทางานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านจังหวะชีวิต
ด้านความเป็ น ประโยชน์ ต่ อสั งคม ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ผลการวิจั ย
ดังกล่าวชี้ให้เห็ นว่า บุคคลภายนอกได้เข้ามาติดต่อและเยี่ยมชมภายในกองบิน 21 มี
ความพึงพอใจในการเยี่ยมชม และมีความภาคภูมิใจในตัวของข้าราชการกองบิน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความสาคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ซึ่งตระหนักความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา
เมฆรา, 2542: 11-14) คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในองค์การและสังคมภายนอก
(Social Relevance of Work) คื อ การที่ ข้ า ราชการทหารอากาศ มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า
กิจกรรมหรืองานที่ทานั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ทาประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าความสาคัญ อาชีพและเกิด
ความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอธิวัฒน์ ปรังประ
โคน (2548: ง) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบั ติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจากัด พบว่า มี
คุณภาพชีวิตการทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก
ผลการวิ เคราะห์ เปรีย บเที ยบคุณ ภาพชีวิต การท างานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สามารถอภิปราบผลในประเด็นที่สาคัญ คือข้าราชการทหารอากาศที่มีเพศต่างกัน มี
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คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้ง
เพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานไม่ แ ตกต่ า ง
ข้าราชการทหารอากาศที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทางานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่
มีระดับชั้นยศ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน ข้าราชการทหารอากาศที่มี
ประสบการณ์ในการทางานเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และข้าราชการทหารอากาศที่ มี เงิน เดือ น เมื่อ พิ จารณาในภาพรวม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความพอใจในคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง ดังนั้น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ อ งเพิ่ ม ความเอาใจใส่ ในเรื่ อ งของ ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ธรรม ในด้ า น
สวั ส ดิ ก ารต่ างๆ ที่ ข้ าราชการพึ ง ได้ รั บ ด้ านสภาพการท างานที่ ป ลอดภั ย มี อุ ป กรณ์
ป้องกันเสียงดัง มีการจัดระเบียบการทางาน มีการส่งเสริมให้ข้าราชการหาความรู้จาก
ภายนอกมากกว่านี้ การให้รับผิดชอบทางานร่วมกันของข้าราชการทหารอากาศ เพื่อให้
มีความสามัคคีในกลุ่มข้าราชการทหารอากาศ การทางานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญ ชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญ ชาได้แสดงออกทางความคิดเห็ น
ทางการปฏิบัติงานมากกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบฝีมือของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดความชานาญ และไม่เกิด
ความซ้าซากหรือจาเจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกองบิน 21 และทาให้ ข้าราชการทหาร
อากาศ มีคุณภาพชีวิตการทางานในระดับสูงขึ้นต่อไป
สรุปการวิจัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรในเขตพื้ น กองบิ น 21 กองพลที่ 2
กองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ จังหวัด อุบ ลราชธานี เพื่ อทราบถึ งเพื่ อ ศึ กษาระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของข้ า ราชการทหารอากาศกองบิ น 21 กองพลบิ น ที่ 2
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อศึกษาปัจจั ยส่วนบุคคลกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของข้ า ราชการทหารอากาศกองบิ น 21 กองพลบิ น ที่ 2
กองบัญ ชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 8 ด้าน ที่
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ส่งผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทางานในด้านจังหวะชีวิต
ของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และคุณภาพชีวิตการทางาน
ของข้าราชการทหารอากาศ กับกองบินอื่นๆ
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การดาเนินงานกองทุนหมูบ่ ้านตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี
The Operating States of the Village Funds of Tambon Phosai
in Phosai District of Ubon Ratchathani Province
แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์1
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบลโพธิ์
ไทร อ าเภอโพธิ์ ไ ทร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 160 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 - 45 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. สถานภาพ
สมรส อาชีพเกษตรกรรม รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม
คาสาคัญ: การดาเนินงาน กองทุนหมู่บ้าน

1

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
jamjan_jj@hotmail.com
2 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี piyakanit.c@ubru.ac.th

192

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

192

Abstract
The research aimed to study the operating states of the village
funds of Tambon Phosai in Phosai district of Ubon Ratchathani province.
The samples used in the research were 160 village fund committee
members in Phosai district, derived by a proportionate random sampling.
The research instrument was the questionnaire with a confidence value
equivalent to 0.81. Statistics used were percentage, mean and standard
deviation. The results reveal that: The majority of the samples were
females (51.20%), aged from 36- 45 (50.00%), married (88.10%), completed
higher school certificate higher vocational certificate (57.50%), were rice
farmers (72,50%), and earned less than 10,000 baht (58.10). The subjects
rated the operating states of the village funds at a high level ( X = 3.66).
As for individual, it was found that the three aspects of the village funds in
operation were arranged as follows: operating ( X = 3.73), management ( X =
3.67) and participation ( X = 3.57).
Keywords: Operating, Village Funds
บทนา

รัฐบาลได้กาหนดนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ชื่อ กองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งกองทุ น ละ 1 ล้ านบาท วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น แหล่ งเงิน ทุ น
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายการ บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วนเพื่อ
นาไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและพัฒนาความคิด
ริเริ่ม เพื่ อการแก้ไขปั ญ หาและเสริมสร้างศักยภาพและส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้าง
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ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต สานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า สทบ และอาจตั้งสาขาตามความจาเป็นก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ สทบ มีทั้งหมด 13 สาขาทั่วประเทศ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2553: 1-2)
จังหวัด อุ บ ลราชธานี จัด ตั้ งกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ ง จ านวน 2,805
กองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้าน จานวน 2,699 กองทุน กองทุนชุมชนเมืองจานวน 106
กองทุน อาเภอโพธิ์ไทร มีการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 71 กองทุน (1 หมู่บ้าน = 1 กองทุน) แต่พบปัญหาที่สาคัญคือ สมาชิกไม่ส่ง
เงินตามกาหนด สมาชิกไม่จัดทาสัญญาเงินกู้คาขอกู้ และไม่มีหลักฐานผู้ค้าประกัน ใช้
สั ญ ญาเก่ าไม่ มี พ ยาน สมาชิ ก ไม่ เรีย กรับ ใบเสร็จ รับ เงิน ไม่ มี ส มุ ด ฝากเงิน รายบุ ค คล
สมาชิ ก ไม่ ส นใจระเบี ย บของกองทุ น ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม (พั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวั ด
อุบลราชธานี, 2557: 1-5)
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นอุปสรรค ต่อการดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านในอนาคต ซึ่งเกิดจากกระบวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการด าเนิ น งานด้ า นกองทุ น หมู่ บ้ า น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย การ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตตาบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลที่จะนาไปสู่การเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตาบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตาบล
โพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี
2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตอาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

สภาพการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ น
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการมีส่วนร่วม
3. ด้านการดาเนินงาน

194

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตาบล
โพธิ์ ไทร อ าเภอโพธิ์ไทรจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี จ านวน 17 กองทุ น (1 หมู่ บ้ าน = 1
กองทุนๆ ละ 15 คน) รวม 255 คน (พัฒนาชุมชนอาเภอโพธิ์ไทร, 2556: 3)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 160 คนของ Krejcie and
Morgan ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (1970: 607-610 อ้างถึงใน, ทองใบ สุดชารี 2551: 129)
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified
Random Sampling) แยกเป็นจานวนคณะกรรมการ ในแต่ละกองทุนตามสัดส่วน
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเรื่อง การดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตาบล
โพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert
(Rating Scale) จานวน 26 ข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด จานวน 1 ข้อ
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
82 คน ร้ อยละ 51.30 อายุ ระหว่ าง 36 - 45 ปี มากที่ สุ ด 80 คน ร้ อ ยละ 50.00
สถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 141 คน ร้อยละ 88.10 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. มากที่สุด จานวน 92 คน ร้อยละ 57.50 อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จานวน 116
คน ร้อยละ 72.50 และรายได้ ไม่ เกิน 10,000 บาท มากที่ สุ ด จ านวน 93 คน ร้อยละ
58.10 ตามลาดับ
2. เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการดาเนินงาน ดังตารางที่ 1

196

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

196

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ระดับการ
ลาดับ การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
S.D.
𝑥𝑥̅
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ดาเนินงาน
1 ด้านการบริหารจัดการ
3.67
0.64
มาก
2 ด้านการมีส่วนร่วม
3.57
0.72
มาก
3 ด้านการดาเนินงาน
3.73
0.67
มาก
ภาพรวม
3.66
0.55
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมี 𝑥𝑥̅ = 3.66 และมี S.D. =0 .55 ข้ อที่ มี สู งสุ ด คือ ด้ านการด าเนิ น งาน (𝑥𝑥̅ =
3.73) รองลงมาด้านการบริหารจัดการ (𝑥𝑥̅ = 3.67) และน้อยสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม
(𝑥𝑥̅ = 3.57)
อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุ คคลของความคิดเห็ นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบประเด็น ที่น่าสนใจแก่การนามาอภิปราย
ผลในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบลโพธิ์ไทร
การการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า โดยรวมมีการดาเนินงานในระดับมาก โดยสามารถพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ
และด้านการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาพบว่าเป็นตัวแปรที่มีการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ตาบลโพธิ์ไทรในประเด็นต่างๆ ที่ควรนามาอภิปราย ได้แก่
1.1 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ กองทุนหมู่บ้าน
มีการคัดเลือกกรรมการตามวาระ มีการบันทึกการประชุมคัดเลือกกรรมการและแจ้งให้
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คณะอนุกรรมการระดับอาเภอทราบ กองทุนหมู่บ้านมีการจัดทาบัญชีและงบการเงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ แห่งชาติกาหนดทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ
ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจาก
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน ส่วน
ใหญ่ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับ สุชาติ พึ่งสาย (2550:
83-88) ได้ศึกษาผลการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและ
สมาชิกกองทุน เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับผลการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและเพื่อศึกษาสภาพอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกองทุน
หมู่ บ้ า น ผลการศึ ก ษาพบว่ า การด าเนิ น งานกองทุ น หมู่ บ้ า นภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี
กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก และการดาเนินงานด้าน
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านการมีส่ วนร่วม พบว่า การดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการเคยเป็นผู้ค้า
ประกั น เงิน กู้ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ เงิน กู้ และคณะกรรมการมี ส่ ว นร่ว มในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตั ว อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อกตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ดี เ ท่ า ที่ ค วร
คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจในการพิจารณาการกู้ยืมของสมาชิก สอดคล้องกับ
ชัยวัฒ น์ ดาดีสวัสดิ์ (2553: 56-84) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้าน จาแนกตามปั จจัยส่ว นบุคคล การรับ รู้ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน การได้รับการสนับสนุนในการดาเนิ นงานจากหน่วยงานภาครัฐ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ความคาดหวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
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จากกองทุ น หมู่ บ้ าน ผลการศึ กษา พบว่า การมีส่ ว นร่ว มของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
1.3 ด้านการดาเนินงาน พบว่า ด้านการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ สมาชิกของกองทุน
ที่ยื่นขอกู้ได้รับเงินกู้จากกองทุนมากกว่าร้อยละ 75 กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชีและมีระบบ
การควบคุ มป้ องกั นทางการเงิน กองทุ นมี การสนั บสนุ นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
มากกว่า 2 กิจกรรม เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน สนับสนุนเงินทุนในการ
จัดกิจกรรมในวันสาคัญ เนื่องจากปัจจัยในการดาเนินงานส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน
ตลอดระยะการดาเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้รับโดยตรง
แต่ก็พบว่าการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการและสมาชิกที่กู้ยืมเงินต้องการให้
จานวนเงินกองทุนหมู่บ้านที่ภาครั ฐให้การสนับสนุนจากเงินกองทุนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
เพราะกองทุนยังต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ส่วนการให้กู้ยืมนั้นก็มี
การการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามเงื่อ นไขและระเบี ยบของกองทุ น หมู่บ้ าน กองทุ น ยังให้
ความสาคัญในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สอดคล้องกับ ศรีทะยา
ศรีสมบูรณ์พงศ์ (2552: 66-100) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ศึกษาความพึงพอใจต่อการดาเนินงานและ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านและชุมชน
เมือง ผลการวิจัย พบว่าการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวมมีการ
ดาเนินงานในระดับมาก และสอดคล้องกับ กมลรัตน์ คามงคล (2552: 56 - 68) ได้
ศึกษาการศึกษาการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
การด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้ า น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และ
เปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านแต่ละระดับ เป็นการวิจัย
เชิ ง ส ารวจ (Survey) โดยใช้ แ บบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD.) ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และ one way ANOVA ผลการศึ ก ษาพบว่ า การ
ดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อาเภอภูเวียง จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
1. ด้านการบริหารจัดการ การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
แต่พบว่าด้านที่มีค่าต่าสุด 3 ลาดับ คือ กองทุนหมู่บ้านมีการรับฝากเงินออมของสมาชิก
ประจาทุกเดือน กองทุนหมู่บ้านมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
และกองทุ น หมู่ บ้ านมี ส ถานที่ ท าการแน่ น อนและเป็ น ของกองทุ น ซึ่ งควรได้ รับ การ
ปรับปรุง คือ การออมเงินของสมาชิก ควรที่จะทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน รับฝากเงินออม
เป็นประจาทุกเดือน จัดอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการด้านระเบี ยบกฎหมายของ
กองทุนอย่างสม่าเสมอ มีการประชุมจัดอบรม ชี้แจงการทางานของคณะกรรมการให้
มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการ มีสถานที่ทา
การของกองทุนให้เป็นที่แน่นอน มีป้ายของกองทุน แสดงไว้อย่างชัดเจน แสดงผลการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อลดข้อผิดพลาดการ
ทางานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. ด้านการมีส่ วนร่วม การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่
พบว่าด้านที่มีค่าต่าสุด 3 ลาดับ คือ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตามช่วยเหลือ
สมาชิกในการประกอบอาชีพ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการที่สมาชิกนาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการมี
ส่วนร่วมในการติดตามทวงถามสมาชิกที่ผิดสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งควรได้รับการปรับปรุง
แก้ ไข คือ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านควรมี ส่ ว นร่ว มในด้ านการติ ดตามทวงถาม
สมาชิกที่ผิดสัญญาให้ชาระหนี้ตามกาหนด มีการติดตามข้อมูลของสมาชิกที่นาเงินกู้ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ ให้เน้นการมีส่วนร่วมในการประชุม ร่วมเป็นสมาชิกเป็นผู้นา ร่วมแก้ไข
ปัญหาได้
3. ด้านการดาเนินงาน การดาเนินงานด้านการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก แต่
พบว่าด้านที่ มีค่าต่าสุด 3 ลาดับ คือ สมาชิกกองทุนมากกว่าร้อยละ 80 นาเงินที่ได้รับ
จากการกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ กองทุนหมู่บ้านไม่มีหนี้ค้างชาระ สามารถ
เก็บหนี้ครบตามกาหนด และกองทุนมีการจัดสวัสดิการมากว่า 2 รูปแบบ เช่นสวัสดิการ
เมื่อสมาชิกเข้านอนโรงพยาบาล สวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงควร
เน้นศักยภาพในการดาเนินงานให้มาก มีการตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการ
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กองทุนหมู่บ้านเป็นประจาทุกเดือน หรือรายไตรมาส จะช่วยให้สมาชิกมีจิตสานึกในการ
เป็ น เจ้าของของกองทุ น หมู่บ้ านร่วมกัน เพิ่ มสวัส ดิ การให้ ม ากขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม ขวัญ และ
กาลังใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาแนวโน้มปัญหาและรูปแบบการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก
ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอ โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลทาให้เกิดปัญหาการการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านตาบล
โพธิ์ไทร ในเขตอาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
3. ศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านในบริบทพื้นที่อื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อ งหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย กนิ ฎ ฐ์ โชติ ว นิ ช
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ กรรมการ
ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ าอิ ส ระ ที่ ได้ ก รุ ณ าให้ ความช่ ว ยเหลื อ เอาใจใส่ ตรวจสอบแก้ ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้การค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ที่สุด และให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นลิ นี ทองประเสริ ฐ คณบดี ค ณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็ บ แบบสอบถามส าหรับ การวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ บิ ดามารดาผู้ ที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ และครอบครัว ผู้ให้กาลังใจที่ดียิ่ง ในการทาวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านและเพื่อนคณะบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต ซึ่งไม่อาจ
กล่าวนามได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ความรู้และให้คาปรึกษาแนะนาจน ทาให้การวิจั ย
ครั้งนี้ดาเนินการได้ด้วยดี
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดามารดา และครูอาจารย์ที่ให้ความปรารถนาดีแก่ผู้วิจัยตลอดมา
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ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
The Morale and Support in the Performance of the Staff and
Employees of Tambon Administrative Organization in
Mueang District of Ubon Ratchathani Province
ชณิตา บุเงิน1
พิมุกต์ สมชอบ2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมื อ ง จั งหวัด อุ บ ลราชธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา รายได้ ต่ อ เดื อ น
ประสบการณ์ในการทางานและตาแหน่งงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมื อ ง จังหวัด อุ บ ลราชธานี จ านวน 189 คน สุ่ ม ตั ว อย่ างแบบแบ่ งชั้ นภู มิ อย่ างเป็ น
สัดส่วน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ ากั บ .88 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 3544 ปีมากที่สุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ /เดือน ระหว่าง 9,000 – 15,000
บาท มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 5 – 10 ปี และอยู่ในตาแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลมากที่ สุ ด ระดั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
1
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ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
อุ บ ลราชธานี อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ผลการเปรี ย บเที ย บขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันเห็นว่าขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอเมื อ งจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ในภาพรวม แตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน เห็นว่าขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ในภาพรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่
ระดับ .01
คำสำคัญ: ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบล
Abstract
The research aimed to study the morale and support in
performance and to compare the personal data which could affect the
morale and support of the staff and employees of the Tambon
Administrative Organizations in Mueang district of Ubon Ratchathani
province as classified by sex, age, educational levels, monthly income,
working experience and positions of the subjects. The samples used in
the research were 189 staff and employees of the Tambon Administrative
Organizations in Mueang district. They were derived by a stratified
random sampling. The research instrument was a five-rating scale
questionnaire of a confidence value equivalent to .88. Data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
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The research findings were as follows. The majority of the subjects
were females aged 35-44 years, held a university degree, earned a
monthly income of 9,000-15,000 baht, had worked for 5- 10 years and
been the staff of the local organization. The morale and support of the
staff and employees of the local organizations in question were at a
moderate level. A comparison of the morale and support of the subject
showed that the subjects who were different in sex viewed that there
was a difference in morale and support of the staff and employees of
the local organizations in the study at a statistical significance of .05. The
respondents who were different in age, educational levels, a monthly
income, working experience and positions viewed that there was a
difference in morale and support of the staff and employees of the local
organizations in the study at a statistical significance of .01.
Keywords: Morale in the Performance, Staff of the Local Body, Tambon
Administrative Organization
บทนำ

การบริหารงานในองค์กรทุกองค์กรนั้น ผู้บริหารต้องคานึงถึงขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานในหน่ ว ยงานอยู่ เสมอ เพราะว่ าขวัญ ก าลั งใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ
ประสิ ทธิภ าพของการท างาน และมีผ ลกระทบต่อองค์ กรนั้ นๆ หากพนั กงานภายใน
องค์กรมีขวัญ และกาลังใจดีก็จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการทางานตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสนใจในการทางาน องค์กรก็ย่อมประสบความสาเร็จ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ก่อให้ให้เกิดความตั้งใจและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในที่สุด (สุพัตรา จันทะพันธ์, 2555: 1)
ดังนั้น ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคั ญยิ่งใน
การบริหารงานบุคคล การให้ความสาคัญต่อความรู้สึกหรือเจตคติส่วนบุคคล จึงมีมาก
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ขึ้นในแต่ละหน่วยงานซึ่งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
และเป็นรากฐานของการพัฒนา ในการที่จะทางานด้านต่างๆ ซึ่งมีปริมาณมากพอตาม
ความต้องการ มีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่การงานและมีระบบการจัดการที่ดี
แล้ว โอกาสที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายย่อเป็นไปได้มาก รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน ซึ่งการสร้างขวัญและกาลังใจเป็นวิธีการที่จะทาให้บุคคลในหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมื อร่วมใจและประสานงานกัน เป็น
แรงจู ง ใจให้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น หรื อ ด้ ว ยความสมั ค รใจ ท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าหากบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกาลังใจที่ไม่ดี การปฏิบัติงานต่างๆ
ก็มักจะไม่ประสบความสาเร็จ (ปรียรัตน์ ชาวไชย, 2554: 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยงาน
ทั้งสิ้นจานวน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองขอน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบ่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไร่ น้ อ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลขี้เหล็กและองค์การบริหารส่วนตาบลปะอาว มีพนักงานส่วนตาบล จานวน
371 คน ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เช่น ปัญหาความไม่มั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
ปัญหาลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ไม่มี
ตาแหน่งให้บรรจุ ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาการจัดวางตาแหน่งคนไม่ตรงกับตาแหน่งงาน ปัญหาหัวหน้างาน
ไม่มีความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ปัญหาที่หัวหน้างานมอบหมายงาน
ให้ทาไม่เท่ากัน ปัญหาผู้บริหารขาดการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ปัญหาที่ผู้บริหารไม่นา
ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานไปแก้ ไขปรับ ปรุงการบริห ารงานให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพต่ อ
ประชาชน เป็นต้น (ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย, 2557: ออนไลน์) จากสาเหตุ
ที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะพนักงานส่วนตาบล จึงสนใจที่จะศึกษาถึงสิ่งที่มีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างเสริมขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนาเสนอต่อผู้บริห ารองค์การบริหารส่วน
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ตาบลได้ทราบ เป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒ นาปรับปรุงขวัญกาลังใจ ซึ่งถ้า
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ก็จะทาให้ผลงานที่ได้ประสบผลสาเร็จดี
ด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรในสังกัดมีขวัญและกาลังใจที่ไม่ดีแล้วก็จะส่งผลถึง
การได้รับประโยชน์ของประชาชนด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุ บลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทางานและตาแหน่งงาน
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ า และ
พนั ก งานจ้างขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตอ าเภอเมื อง จังหวัดอุบ ลราชธานี
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
และองค์การบริหารส่วนตาบลปะอาว จานวน 371 คน (สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, 2557)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 รายได้ต่อเดือน
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1.5 ประสบการณ์ในการทางาน
1.6 ตาแหน่งงาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
2.1 ด้านสภาพการทางาน
2.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
2.3 ด้านความพอเพียงของรายได้
2.4 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน
2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 รายได้ต่อเดือน
1.5 ประสบการณ์ในการทางาน
1.6 ตาแหน่งงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตำม

ขวั ญ และก ำลั ง ใจใน กำรป ฏิ บั ติ ง ำนของ
พนั ก งำนส่ ว นต ำบล ลู ก จ้ ำ งประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่
1.1 ด้านสภาพการทางาน
1.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
1.3 ด้านความพอเพียงของรายได้
1.4 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน
1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
1.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย องค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ องค์การ
บริห ารส่ วนตาบลกุดลาด องค์การบริห ารส่ วนตาบลขี้เหล็ กและองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลปะอาว จานวน 371 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามพนักงานส่ วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน มีลักษณะเป็น
การตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุ บ ลราชธานี มี ลั กษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ ศึ กษา
จาแนกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านสภาพการทางาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้าน
ความพอเพี ย งของรายได้ ด้ านความยุ ติ ธ รรมในหน่ ว ยงาน ด้ านความสั มพั น ธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบปลายเปิดซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบ หรือประเด็นข้อมูลที่ต้องการศึกษา นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
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3. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ และสร้ า งแบบสอบถาม แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert scale
4. ก าหนดกรอบของแบบสอบถาม ให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ส าคั ญ ของ
วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. น าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งและแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ เสนอผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จานวน 3 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พร
เจริญ ประเมินความสอดคล้ องภายในของเครื่องมือ (Content Validity) ส าหรับ ข้อ
คาถามแต่ละข้อที่ต้องการวัด และให้คาแนะนาปรึกษา สาหรับการปรับแก้เครื่องมือให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา
6. ขอรั บ เครื่ อ งมื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ น ามาค านวณ หาค่ า Index of
Coefficient (IOC) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ความสอดคล้ อ งภายในของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ซึ่ งค่ า ความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ IOC เท่ากับ .88 ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการวิจัยได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 275)
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คาแนะนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ตัวอย่าง ที่ไม่ใช่พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลยางโยภาพ
อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทดสอบเครื่องมือ (Try Out)
8. นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการ
วิจัยทั้งฉบับ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สถิติ เพื่อประเมินว่าเครื่องมือวิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะนาไปใช้ได้หรือไม่ โดยใช้
สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ Alpha Coefficient (α) ตามวิ ธี ข อง Cronbach ตามที่ Jum C.
Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่าค่า Alpha ≥ 0.70 สาหรับงานวิจัยเชิงสารวจเป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 264-271)
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปสอบถามพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ จานวน 189 ชุด
2. แจกแบบสอบถามแก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตนเองพร้อม
รอรับคืน
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมด เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สรุปกำรวิจัย
1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดมี 189 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอายุ 35-44 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 ระดับ
การศึกษาปริญ ญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 44.4 มี รายได้/เดือ น ระหว่าง 9,001 – 15,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 39.2 และอยู่ในตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6
2. สรุปผลระดั บขวัญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติงานของพนั กงานส่ วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้ตอบแบบสอบถามเห็ นว่าระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้
2.1 ด้ านความสั มพั นธ์ระหว่างผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ ใต้ บั งคับ บั ญ ชา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการ
ทางาน และผู้บังคับบัญชาคอยให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานสม่าเสมอ ตามลาดับ และ
ข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยของระดั บ ขวั ญ และก าลั งใจต่ าสุ ด คื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาเรื่อ งงานหรือ เรื่อ ง
ส่วนตัวสามารถขอรับคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
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2.2 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
3 ลาดับแรก พบว่า มีทางานในตาแหน่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่านอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ตรงกับตาแหน่ง
หน้าที่ในสายงาน และมีปริมาณงานในหน้าที่ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเหมาะสมดีแล้ว
ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและกาลังใจต่าสุด คือได้รับความเป็นธรรม
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบประจาปี
2.3 ด้านสภาพการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลาดับ
แรก พบว่า ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันดีทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานในหน้าที่อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทางาน และมี วัส ดุอุ ป กรณ์ อานวยความสะดวกส าหรับ การปฏิ บัติงานอย่างเพี ยงพอ
ตามล าดับ และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญ และกาลั งใจต่าสุ ด หน่วยงานมีส ถานที่
ท างานน่ าอยู่ น่ า มอง และหน่ ว ยงานมี เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ ส านั ก งานเพี ย งพอในการ
ปฏิบัติงาน
2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็ นว่า
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้มาก
ขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้พนักงานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูง
ขึ้น และมีการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้น
ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและกาลังใจต่าสุด คือได้รับพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/บาเหน็จรางวัลเป็นกรณีพิเศษบ่อยครั้ง
2.5 ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดั บ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ 3 ล าดั บ แรก พบว่ า มี ค วามพอใจกั บ เงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารที่ ได้ รั บ จาก
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน
และมีค่าตอบแทนที่ได้รับในการทางานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและกาลังใจต่าสุด คือ
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข
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2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานมีความเพียงพอและเหมาะสม
กั บ สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง รองลงมาคื อ ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาลเพี ยงพอและเหมาะสม และได้ รับ สวัส ดิการ การศึกษาบุ ต รพนั กงาน
เหมาะสม ตามล าดับ และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยของระดับขวัญ และกาลังใจต่าสุ ด คือได้รับ
สวัสดิการในการจัดรถบริการรับส่งในการมาทางาน
3. สรุปผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดื อ น
ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน ดังนี้
3.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็นว่าขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอเมื อ งจั งหวัด อุ บ ลราชธานี ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาส
ก้ า วหน้ า ในต าแหน่ งหน้ า ที่ และด้ า นสวั ส ดิ ก ารของหน่ ว ยงาน แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความพอเพีย งของรายได้ และด้านความยุติธรรมใน
หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
3.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมและ ด้านสภาพการทางาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารของหน่ ว ยงาน และด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญ ชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านความพอเพียงของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อื่นๆไม่แตกต่างกัน
3.3 จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความ
ยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
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3.4 จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีระดับขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการทางาน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
3.5 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
ด้านสภาพการทางาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของ
รายได้ ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
3.6 จ าแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ มี ตาแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการทางาน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

อภิปรำยผล

1. อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาเปรียบเทียบ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็ นว่า
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานี ในภาพรวม
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก เพศหญิงอาจให้ ความสาคัญ ในเรื่องของ
ครอบครัว หรือให้ความสาคัญในเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพศชายและสิ่งต่างๆที่สามารถ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานยังคงต้องอยู่ในรูปของส่วนรวมเป็นหลัก ในทางกลับ
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กับเพศชาย อาจทางานโดยหวังผลในระยะสั้นๆ แต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของการ
ท างานที่ ถื อ ว่าเป็ น ขวั ญ และก าลั งใจได้ เป็ น อย่ างดี คื อ ความส าเร็จ ในหน้ าที่ ก ารงาน
ความสาเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูลมาตย์ (2554: 1-115) ได้
ศึกษาขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากรในองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม
และจาแนกตามเพศ โดยบุคลากรเพศหญิงมีความคิดเห็นด้วยมากกว่าบุคลากรเพศชาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553:
1-111) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางานและตาแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
1.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมแตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก อายุ
สามารถบ่งบอกถึงความมีประสบการณ์ในการทางานที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้
เป็ น อย่ า งดี จึ ง ท าให้ ผู้ ที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นอายุ นโยบายด้ า นการบริ ห าร บทบาทของผู้ น า
สภาพแวดล้อมของการทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สวัสดิการของหน่วยงาน
และโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้นา อายุและโอกาสก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยนามาพยากรณ์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ มิตร
ประสานรัตน์ (2552: 1-113) ได้ศึกษาขวัญ และกาลั งใจในการปฏิ บัติ งานของครูใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเฉพาะพื้ น ที่ พิ เศษ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ครู
ภูมิลาเนาจังหวัดสุรินทร์และครูภูมิลาเนาต่างจังหวัดและอายุการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ
ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุและระยะเวลาที่
รับราชการต่างกันจะมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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1.3 จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ระดั บ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากการศึกษาสามารถบ่งชี้ถึงความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ การ
ทางานมีหลักการ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน ดังนี้ระดับการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของลักคณา โสรส (2552: 1-165)
ได้ศึกษาขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน
และดับของตาแหน่งต่างกันจะมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรีย บเทียบขวัญ และกาลั งใจในการปฏิบั ติงานของข้าราชการสั งกัด กรมทางหลวง
จาแนกตามระดับ การศึกษา แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูล
มาตย์ (2554: 1-115) ได้ ศึ ก ษาขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในปัจจัยจูงใจ โดยรวมแตกต่าง
กัน
1.4 จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือน ต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากบุคคลากรที่ มีรายได้สู ง และยอดเงินคงเหลื อสุท ธิห ลั งหั ก
ค่าใช้จ่ายมีจานวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นอาจทาให้ด้านรายได้ไม่มีส่วนใน
การส่งเสริมระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจคิดว่า ทางานเท่าใดก็
ได้รับเงินเดือนตามอัตราเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของลักคณา โสรส (2552: 1165) ได้ ศึ ก ษาขวัญ และกาลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอม่ ว งสามสิ บ จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษา อัตราเงิน เดือน และดับ ของต าแหน่งต่างกัน จะมี ขวัญ และกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของบอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72)
ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการสังกัด กรมทางหลวง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
1.5 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาของประสบการณ์ในการทางานที่
เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน อาจพบเห็นปัญหาอุปสรรค์ หรือความปิติ
ยินดีมากมาย จึงทาให้ผู้ที่มีประสบการณ์ทางานมากไม่ได้ให้ความสาคัญในการสร้างขวัญ
และกาลังใจเท่าที่ควร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553: 1-111) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ขวัญและกาลังใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 มีสถานภาพส่วนบุคคลและแตกต่างกัน
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางานและตาแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
1.6 จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันที่ได้ข้อสรุปเช่น
นี่อาจเนื่องจากทุกตาแหน่งมีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกัน แต่ละตาแหน่งงานให้ความรู้
ความสามารถต่างกันออกไป จึงอาจทาให้มีมุมมองหรือแนวคิดในระดับขวัญและกาลังใจ
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การ
บริห ารส่วนตาบลในเขตอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับของ
ตาแหน่งต่างกันจะมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ บอย ทรงคะรั ก ษ์ (2552: 1-72) ได้ ศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ สั ง กั ด กรมทางหลวงส่ ว นกลาง ผลการศึ ก ษาพบว่ า
เปรียบเทียบความแตกต่าง ของขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง จาแนกตาม กลุ่มงานตามภารกิจ พบว่า แตกต่างกัน
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2. อภิ ป รายผลขวัญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมื องจังหวัด
อุบลราชธานีสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเนื่องจาก การทางานในปัจจุบันของผู้บังคับบัญชาอาจ
ใช้หลักการบริหารงานโดยการทางานเป็นทีม ไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ การทางานต้องมี
ความร่วมมือกันโดยเฉพาะลูกทีมหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสร้างความเป็นกันเอง ให้
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาไว้วางใจ และที่ส าคัญ หากเกิดปัญ หาให้ ร่ว มกันแก้ไขและคอยให้ คา
เสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ พรรณรดา ดวงวุฒิกุล (2552: 1-47) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการทางาน ด้านความ
รับ ผิ ด ชอบในงาน ด้ านแรงจู งใจในการท างาน ด้านลั กษณะงาน ด้ านเงิน เดื อนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอย ทรงคะ
รักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสั งกัดกรมทางหลวงส่ ว นกลางโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลาดับ ดังนี้ คือด้านการปฏิบั ติงาน ด้านความผู กพัน กับองค์กร ด้านรายได้และ
สวัสดิการ ด้าน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
ด้านความมั่นคงและ โอกาส ตามลาดับ
2.2 ด้านความยุติธ รรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจากทุกตาแหน่งมีความสาคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากองค์กรจะดาเนินไปได้ต้อง
ประกอบด้วยหลายๆ ส่วน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจทาให้องค์กรไม่สามารดาเนิน
ไปได้ ด้ ว ยความราบรื่ น ดั งนั้ น การท างานในต าแหน่ งที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ และงานที่ได้รับมอบหมายที่ตรงกับตาแหน่ง มีปริมาณที่เหมาะสมจึงทา
ให้ เกิดความยุติธรรมขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาวไชย
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(2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหญ่ จั งหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกาลังใจของ
บุ คลากรทุ กด้ านอยู่ในระดั บ ที่ มีค วามพึ งพอใจสู งไม่ว่าจะเป็ น ด้านสภาพการท างาน
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา สวัสดิการ
ในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อ ร่วมงาน จะมีเพียงใน
ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับงานวิ จัยของสุพัตรา จันทะพันธ์ (2555: 1-61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดง
พลอง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดง
พลอง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่น โดยเรียงลาดั บด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่าดังนี้ ด้าน
ความมั่นคงในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความพึงพอใจใน
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2.3 ด้านสภาพการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก
บุ ค ลากรมี ก ารท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั น รวมทั้ งมี ก ารน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางาน และมีวัสดุ อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับ
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทาให้ สภาพการทางานโดยรวมส่งผลต่อระดับขวัญและ
กาลังใจในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มี
ขวัญและกาลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหารขององค์การสูง นโยบายด้านการ
บริหาร บทบาทของผู้นา สภาพแวดล้อมของการทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ง งาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้นา
อายุและโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยนามาพยากรณ์ และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการสองปั จจัยของ Frederick Herzberg ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มี
ความสั มพั นธ์โดยตรงต่อความรู้สึ กที่ ดี หรือไม่ดี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์การ
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ประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ การยอมรับนับถือ ความสาเร็จของงาน ความเป็นไปได้ของ
การเติบโตขึ้น ความก้าวหน้ารายได้ ความสัมพันธ์ การนิเทศ ความรับผิดชอบ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการทางาน ลักษณะของงาน ปัจจัยในชีวิตส่วนตัว สถานภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน
2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ว่าระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก การให้ความสาคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่ง
ความรู้ความสามารถที่มี สามารถสร้างโอกาสและส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พรรณรดา ดวงวุ ฒิ กุ ล (2552: 1-47) ได้ ศึ ก ษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการทางาน ด้านความ
รับ ผิ ด ชอบในงาน ด้ านแรงจู งใจในการท างาน ด้านลั กษณะงาน ด้ านเงิน เดื อนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุเทพ
ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานองค์การพิพิ ธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีขวัญและกาลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหาร
ขององค์การสูง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบทบาทของผู้นามีขวัญและกาลังใจสูง ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญ ชามีระดับขวัญและกาลังใจสู งแต่ส าหรับปัจจัยด้าน
สวัสดิการของหน่วยงานพนักงานมีระดับขวัญและกาลังใจต่า ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบั ติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่ งชาติส่วนใหญ่มีขวัญและ
กาลังใจสูงโดยในเรื่องรักศักดิ์ศรีในความเป็นพนักงานขององค์กรมีขวัญและกาลังใจสูง
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เรื่องความตั้งใจการทางานมีขวัญและกาลังใจสูง ปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ คือ ปัจจัยด้านอายุ นโยบายด้านการบริหาร บทบาทของผู้นา สภาพแวดล้อม
ของการทางาน ความสั มพั นธ์กับ ผู้บังคับบัญ ชา สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาส
ก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้นา อายุและโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่เป็นปัจจัยนามาพยากรณ์
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2.5 ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันแปร รายได้ที่ได้รับต้องเพียงพอ
ต่อรายจ่าย ดังนั้นหาก มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน และมีค่าตอบแทน
ที่ได้รับในการทางานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
จึงทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาว
ไชย (2554: 1-47) ได้ ศึ ก ษาขวัญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสั งกั ด
เทศบาลตาบลท่าใหม่ อาเภอท่ าใหญ่ จังหวัดจันทบุ รี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญ และ
กาลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ทางาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญ ชา
สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็น องค์ประกอบสาคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการทางานและมีความพึงพอใจต่องานที่ทาอยู่
และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ธนพงศ์ มู ล มาตย์ (2554: 1-115) ได้ศึกษาขวัญ และ
ก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทางาน และด้านความก้าวหน้าในอนาคต
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก ในยุคสังคมปัจจุบันการมีสวัสดิการที่ดีถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน โดยเฉพาะสวัสดิการที่มอบให้ แก่ครอบครัวซึ่งต้องมีความ
เพียงพอและเหมาะสม ดังนั้น การจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างทีมงาน
การสนับสนุนด้านสวัสดิการจึง มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์
ชาวไชย (2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลท่าใหม่ อาเภอท่ าใหญ่ จังหวัดจันทบุ รี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญ และ
กาลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ทางาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญ ชา
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สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่ าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการทางานและมีความพึงพอใจต่องานที่ทาอยู่
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พูล สุข สังข์รุ่ง (2550: 168-171) ที่กล่ าวว่า วิธีการ
สร้างขวัญ และกาลั งใจในการปฏิบั ติ งานมีวิธีการส าคัญ คือ สร้างทั ศ นคติที่ ดี ในการ
ทางาน วางมาตรฐานและสร้างเครื่องมือส าหรับ วัด ผลส าเร็จ ของการปฏิ บั ติงานที่ ดี
เงินเดือนและค่าจ้างเพื่อยกมาตรฐานการครองชีพ ความพึงพอใจในงานที่ ทา ความเป็น
หน่วยหนึ่งของงาน ความสั มพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญ ชากับผู้ ใต้บังคับบัญ ชา การจัด
สวัสดิการที่ดี และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. อภิปรายผลผู้ ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อมูล เพิ่ มเติม ดังนี้ ควรจัด
ระเบียบของห้องทางาน ให้เป็นสัดส่วน ขยายสถานที่ในการทางาน อานวยความสะดวก
ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือในการทางาน ให้เพียงพอ ควรให้โอกาสสร้างความก้าวหน้าใน
ทุกตาแหน่งงาน เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เพียงพอต่อการครองชีพ ควรมี
ความเป็นกลางไม่แบ่งแยก ยอมรับในการติดสินใจของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาควร
วางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่ สร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน และควร
เพิ่มสวัสดิการพื้นฐานในทุกด้านให้กับบุคคลากรทุกตาแหน่ง
ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ ระดับ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่ วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้เสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้และสาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ จากการวิเคราะห์ ระดับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1.1 ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถอานวยความ
สะดวกการทางานด้วยวิธีการต่างๆ
1.2 ควรมีระบบแนวทางในการจูงใจในการทางาน เน้นการมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น
1.3 ควรสนับสนุนและปลู กฝังให้พนักงานทางานด้วยใจภายใต้การตอบ
แทนที่เป็นธรรม เพียงพอต่อการดารงชีวิตประจาวันและเหมาะสมกับฐานานุรูป
1.4 หากผู้ น ามี ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ภายใต้ ค าสอนของพุ ท ธ
ศาสนา ดารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต นามาซึ่งความยุติธรรมเพียงเท่านี้อาจช่วยในการ
สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงใช้หลักการดารงตนตามหลักปรัชญา
ของในหลวง
1.5 ควรใส่ ใจในรายละเอียดของบุคคล ให้ ความส าคัญ ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาที่ต้องการคาแนะนาปรึกษา ควรพร้อมที่จะให้
คาแนะนา โดยผู้บังคับบัญชาต้องไม่ก้าวก่าย แต่ให้ข้อคิด ข้อมูล หรือคาแนะนาเพื่อใช้
เป็ น แนวทางสนั บ สนุ น ในการแก้ ไขปั ญ หาของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเอง ดั ง นั้ น การให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้ครอบครัว มีความเข้มแข็ง โดยการจัดสวัสดิการดังกล่า วให้
พนักงาน ซึ่งยังช่วยลดปัญหาดังสังคม และสร้างความปลอดภัยแก่ครอบครัวพนักงาน
1.6 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร โดยการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนงบประมาณที่จะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลกรได้มีการพัฒนา หรือปัจจัยด้านตาแหน่งงาน ควรมีการผลัดเปลี่ยนตาแหน่งงาน
ให้บุคคลากรได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม เพื่อบุคลากรจะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละตาแหน่งและสามารถลดความเหลื่อมล้าของสายอาชีพได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ศึกษารูปแบบในการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.2 ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี
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2.3 ศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
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งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ให้คาปรึ กษาอย่างดี
ยิ่งจากท่านอาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏ ฐ์ โชติวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ได้ให้
ความกรุณาให้คาปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบงานวิจัยเพื่อความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
ขอขอบพระคุณ นายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลหั ว เรือ ท่ านปลั ด องค์การ
บริห ารส่ ว นตาบลหั ว เรือ ที่ ได้ ให้ ความอนุ เคราะห์ ในการเก็บ ข้ อมู ล ตลอดจนผู้ ต อบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ ที่เคารพ
และทุกท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อ ที่ให้การสนับสนุนในการวิจัย สุดท้ายขอมอบประโยชน์อันพึง
มี จ ากการศึ ก ษางานวิจั ย ฉบั บ นี้ เพื่ อ บู ช าคุ ณ บิ ด า มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ มี
พระคุณทุกๆ ท่าน
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รูปแบบการเขียนบทความเพื่อลงพิมพ์
ในวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ข้ อ ก ำหนดกำรจั ด เตรี ย มบทควำมให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของบทควำมวิ จั ย
(Research Article) มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 ชื่ อ บทความ (Title) บทควำมภำษำอั ง กฤษและภำษำไทยใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 18 ตัวหนำ จัดกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ พิมพ์
ชื่อภำษำไทยก่อนชื่อภำษำอังกฤษ
1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้อยู่ถัดจำกชื่อเรื่อง จัดชิดขวำ ใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนำด 16 ตัวหนำ ระบุผู้เขียนทุกคนเฉพำะชื่อ นำมสกุล
ใช้ ตั ว เลขอำรบิ ก ตั ว เล็ ก ก ำกั บ เหนื อ ตั ว อั ก ษรสุ ด ท้ ำ ยของนำมสกุ ล ทุ ก คน
เรียงลำดับตัวเลข หน้ำชื่อผู้เขียนคนสุดท้ำยให้ระบุคำว่ำ “และ”
1.3 ตาแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียน ระบุไว้ที่เชิงอรรถ (Footnote) จัดชิด
ซ้ำย ระบุข้อมูลผู้เขียนทุกคน ตัวอย่ำง
1 นั กศึ กษำปริ ญ ญำโท หลั กสู ต รบริ ห ำรธุ รกิจ มหำบั ณ ฑิต สำขำวิ ช ำกำร
จัดกำร คณะบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
abc@yahoo.com
2 รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิ ช ำกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ คณะ
บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรจั ด กำร มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ อุ บ ลรำช ธ ำนี
xyz@yahoo.com
1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำวไม่
ควรเกินอย่ำงละ 10-15 บรรทัด หรือ 150-200 คำ ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้ำ และ
ไม่มีหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกติ
1.5 คาสาคัญ (Keywords) คำสำคัญไม่ควรเกิน 5 คำ ไม่ต้องมีคำว่ำ
“และ (and)” หน้ำคำสุดท้ำย คำสำคัญภำษำไทยไม่ต้องมีเครื่องหมำยใดๆ คั่น
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ระหว่ำงคำ เขียนคำสำคัญภำษำไทยต่อจำกบทคัดย่อภำษำไทย ส่วนคำสำคัญ
ภำษำอังกฤษให้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค (Comma) คั่นระหว่ำงคำ และเขียนคำ
ส ำคั ญ ภำษำอั ง กฤษต่ อ จำกบทคั ด ย่ อ ภำษำอั ง กฤษ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกติ ตัวอย่ำง
คาสาคัญ: กำรจัดกำร แผนพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำสังคม
Keywords: Management, Community plan, Social Development
2. เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกติ ประกอบด้วย
2.1 บทนา (Introduction) ครอบคลุมควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
กำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทนำควรเขียน
รูปแบบเรียงควำมให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน
2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ (Research Objectives) คื อ ข้ อ ควำมที่ ผู้ วิ จั ย
กำหนดว่ำต้องกำรค้นหำข้อเท็จจริงใดบ้ำง
2.3 ขอบเขตการวิจัย (Research Scopes) คือ กำรกำหนดขอบเขต
ของประชำกร ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย และขอบเขตของช่วงเวลำอย่ำงชัดเจน
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) คือ กำร
สรุปกรอบควำมคิดในกำรวิจัยทำงทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่ำงชัดเจน
2.5 ข้ อ สมมติ ฐ านการวิ จั ย (ถ้ า มี ) (Research Hypothesis) คื อ
ข้ อ ควำมที่ ก ำหนดขึ้ น ตำมควำมคิ ด ที่ ค ำดหวั ง ว่ ำ ผลกำรวิ จั ย จะเป็ น ไปใน
ลักษณะใด
2.6 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบด้วยประชำกร
กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
วิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
2 . 7 ผ ล ก า ร วิ จั ย (Research Results) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ต อ บ ต ำ ม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
2.8 สรุ ป การวิ จั ย (Research Conclusions) ประกอบด้ ว ย สรุ ป
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
2.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement) ระบุแหล่งทุน
หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในกำรทำวิจัยให้ประสบควำมสำเร็จ
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2.10 ภาพประกอบ (ถ้า มี) ให้ ระบุชื่อรูปภำพหลั งแสดงรูปภำพ จัด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง

ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12)
2.11 ตาราง (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย
และในกำรพิมพ์ตำรำงกำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง
ตำรำงที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ
ประเทศ
ไทย

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ลำว

สำละวัน

กัมพูชำ

พระวิหำร

พื้นที่อนุรักษ์
อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก
ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง
ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ
ป่ำสงวนพระวิหำร

2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่กำหนดส ำหรับ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ
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2.12.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบโดยให้วงเล็บชื่อผู้แต่ง
(สำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สำหรับชำวต่ำงประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลที่
เป็ น ผู้ จั ด ท ำเอกสำร และปี พิ ม พ์ ข องเอกสำรที่ อ้ ำ งอิ ง น ำหน้ ำ หรื อ ต่ อ ท้ ำ ย
ข้อควำมที่อ้ำงดังตัวอย่ำง
ตัวอย่ำง

เจตนำ นำควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2535: 153) กล่ำวว่ำ.............
หรือ............. (เจตนำ นำควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2535: 153)
Miller (1993: 299-301) กล่ำวว่ำ................ หรือ............. (Miller, 1993: 299-301)
จำกรำยงำนของ WHO (1999: 24-26) …..หรือ ............ (WHO, 1999: 24-26)

2.12.2 การอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้รูปแบบของ APA ดังตัวอย่ำง
2.12.2.1 อ้ำงหนังสือ
ตัวอย่ำง

กำรศึกษำนอกโรงเรียน, กรม. (2535). สมเด็จครูแห่งปวงชน.
กรุงเทพฯ: ฝ่ำยพัฒนำสื่อและนวัตกรรม กองพัฒนำ
กำรศึกษำนอกโรงเรียน กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน.
มำนพ วรำภักดิ์. (2536). หลักภาษาโคบอล. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
วิตติกำ ทำงชั้น. (2550). กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ. วิทยำนิพนธ์ศิลปะศำสตร์
มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยนเรศวร.
2.12.2.2 อ้ำงบทควำมในวำรสำร

ตัวอย่ำง

วรำวุธ ผลำนันต์, และคณะ. “กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เรื่องกำรทอผ้ำไหมกำบบัว”, สารมนุษยศาสตร์. 4, 1
(มกรำคม-มิถุนำยน 2551): 1-13.

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University

2.12.2.3อ้ำงสำรสนเทศออนไลน์
ตัวอย่ำง

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย. (2543). เศรษฐกิจพอเพียง.
(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎำคม 2545. จำก
http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html

3. ภาษา สำมำรถเลือกใช้บทควำมภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ
4. การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไข
4.1 ส่ ง ต้ น ฉบั บ ที่ 1 ชุ ด ทำง e – mail ไปยั ง ผู้ ช่ ว ยกองบรรณำธิ กำร
วำรสำรกำรจัดกำรและกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี โดยมี
หนังสือนำส่งพร้อมต้นฉบับและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ส่งที่สำมำรถ
ติดต่อกลับได้ (สำมำรถ Download เอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba.
ubru.ac.th/JournalBBA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา เกษตรเอี่ยม
หรือ อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352 000 ต่อ 1309
โทรสาร 045-355 250
โทรศัพท์ 081-431-5855 E–mail nam35@hotmail.com
โทรศัพท์ 083-128-3414 E–mail khanistha.k@ubru.ac.th
4.2 เมื่อบรรณำธิกำรได้รับต้นฉบับแล้ว จะนำมำพิจำรณำแล้วแจ้งตอบ
กลั บ ให้ ผู้ นิ พ นธ์ ท รำบผลว่ ำ จะต้ อ งแก้ ไ ขเบื้ อ งต้ น หรื อ ไม่ ถ้ ำ ไม่ ต้ อ งแก้ ไ ข
เบื้องต้นจะนำส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำน
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4.3 บทควำมที่ ไ ด้ รั บ กำรพิ จำรณำตี พิ ม พ์ จ ะได้ รับ กำรตรวจสอบทำง
วิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชำญในสำขำที่บทควำมเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับ
คำแนะนำจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณำธิกำรจะส่งข้อคิดเห็น พร้อมทั้ง
ต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับมำใหม่
4.4 เมื่อบทควำมของผู้นิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรเรียบร้อยแล้ว
กองบรรณำธิกำรจะจัดส่งวำรสำรให้ผู้นิพนธ์ จำนวน 2 เล่ม

