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วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ ์และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้ทรงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นและสากล ในด้านการบริหารและการจัดการ 
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก 
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ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1300  
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กองบรรณาธิการ 
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กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ   เศรษฐศาสตร์  
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       ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช    การจัดการเทคโนโลยี 
       ดร.พิมุกต์ สมชอบ    การตลาด 
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     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน   การจัดการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี   การบริหารธุรกิจ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์    เศรษฐศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์    วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นงานเขียนของนักวิจัยหรือนักวิชาการแต่ละท่านโดยเฉพาะ 
มิใช่ความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการ
พัฒนา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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บรรณาธิการแถลง 
   

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับ
นี้เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย
บทความวิจัยจ านวน 10 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความจากผลงานวิจัยที่น่าสนใจด้าน
บริหารธุรกิจและการจัดการ บทความทุกเรื่องที่เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการ
ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา วารสาร
ฉบับนี้จึงถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงเชิงวิชาการส าหรับผู้ที่สนใจได้ และ
ขอเรียนเชิญทุกท่านส่งบทความเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของท่านเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาด้านวิชาการในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

หากท่านมีค าติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ
และยินดีน้อมรับเพื่อการพัฒนาวารสารต่อไป  

 
 
 

 กองบรรณาธิการ 
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 กองบรรณาธิการ 
 

สารบัญ 
 

แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
วราพร  กลิ่นประสาท 
 

1 

การด าเนินธรุกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
เพชรา  บุดสีทา 
 

15 

การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก 
อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด 
 

37 

การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส าหรับผู้ใช้รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
เถลิงศักดิ์  บุญมี, สุวิมล   แม้นจริง 
 

57 

รูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 
 
 
 

103 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
การจัดการความรู้ของข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกท่ี 
13 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
สุรัสวดี  ภูค าศักดิ์, สุกัญญา พยุงสิน, จิราวรรณ  สมหวัง 
 

137 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive 
อรวรรณ  แท่งทอง 
 

159 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  
21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ชัยสิทธิ์  สุวรรณน้อย, จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ 
 

175 
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แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ต าบลท่าผา 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

Guidelines of Setting Manufacturing Cost for Small Ceramic 
Factory, Tha Pha Sub-District, Koh Kha District,  

Lampang Province 
 

วราพร  กลิ่นประสาท1 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงาน
เซรามิกขนาดเล็ก ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการ
ผลิต เป็นเครื่องมือวิจัย หน่วยวิเคราะห์คือผู้ผลิตโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่มีคนงานไม่
เกิน 20 คน จ านวน 7 โรงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรมิกขนาดเล็ก 
สามารถค านวณโดยใช้ระบบต้นทุนปกติ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดย
ใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ดังนั้นในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ 
จึงใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและ
ค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริง ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้การประมาณการโดยใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต  องค์ประกอบ
ของต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการค านวณต้นทุนการผลิต 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 

 

ค าส าคัญ: แนวทาง ต้นทุนการผลิตของโรงงาน โรงงานเซรามิก 

                                                 
1 อาจารย์ คณะบัญช ี วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 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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3 
บทน า 
 อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทยซึ่งจัดได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
แหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดล าปาง ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งแร่ดินขาวมากที่สุด ในประเทศไทยและมี
คุณสมบัติ เหมาะสมในการน าไปใช้ เป็นส่วนผสมของเนื้ อดินปั้นในการท า
เครื่องปั้นดินเผาที่ต้องการความขาว จึงเป็นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในลักษณะ
อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมเพราะเป็นการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม จึงได้มีการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเกาะคาท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกมากที่สุดในจังหวัด
ล าปางมีจ านวนโรงงานเซรามิก 65 แห่ ง ส่วนใหญ่อยู่ ในต าบลท่าผา ซึ่ งมี
โรงงานผลิตเซรามิก จ านวน 32 แห่ง และได้รับการส่งเสริมทั้งหน่วยงานระดับ
จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมชุมชน โดยโรงงานเซรามิกที่มีอยู่จ านวนมากถือเป็น
แหล่งหัตถอุตสาหกรรมที่สร้างงานและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
(ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล าปาง, 2557: ออนไลน์) แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์เซรามิกของจังหวัดล าปาง พบว่า โรงงานเซรามิกได้รับผลกระทบจาก
การปรับขึ้นต้นทุนการผลิตของค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการเซรามิกขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องแบกรับต้นทุน
ทางการผลิตที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นการท าให้ต้นทุนการผลิตที่ต้องต่ าที่สุดโดยที่
คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับของลูกค้านั้น การ
ค านวณต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากมูลค่าของต้นทุนที่ถูกต้องมี
ความส าคัญต่อการก าหนดราคาขายและการเพ่ิมก าไรให้แก่ผู้ผลิต ซึ่งถ้ามูลค่าของ
ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้องอาจท าให้ผู้ประกอบการขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด 
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบปัญหาดังกล่าวจึงได้
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มีการจัดการอบรม หัวข้อ การคิดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกเพ่ือการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นโดยเชิญอาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัย
อินเตอร์เทคล าปาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

จากการให้บริการวิชาการดังกล่าว พบว่าผู้ผลิตที่มีความต้องการความรู้ใน
การคิดต้นทุนการผลิตจ านวน 9 ราย อยู่ในเขตต าบลท่าผา 7 ราย ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการผลิต ท าให้ไม่ทราบต้นทุนการผลิต 
ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดราคาขาย รวมถึงไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิก
ขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกินแห่งละ 20 คน เพ่ือเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
ให้มีความถูกต้อง น าไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผลิตซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ ต่อไป  และพัฒนาผู้ผลิตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีขอบเขต 4  ด้าน คือ  
  1. เนื้อหา เน้นประเด็นการมีส่วนร่วมหาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
  2. ระยะเวลาวิจัย จ านวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558 
  3. พ้ืนที่ในการวิจัยคือ ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  4. ประชากรคือ โรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกิน 20 คนที่มี
ความต้องการความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตจากการเข้าร่วมอบรมกับศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ านวน 7 โรงงาน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีข้ันตอนในการวิจัยดังนี้ 

 1. วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของโรงงานเซรามิกที่มีความต้องการ
ความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตทั้ง 7 โรงงาน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยเลือกผลิตภัณฑ์หลัก คือกระถางธูป 3 ขา ในการหาแนวทางการคิด
ต้นทุนการผลิต 

 2. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดต้นทุนการ
ผลิตซึ่งกล่าวถึงการจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (สมนึก เอ้ือจิระ
พงษ์พันธ์, 2552: 17-21) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

 2.1 วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของการผลิตสินค้าโดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

       2.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิด

ขั้นตอนการผลิตและโครงสร้าง
ต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา 

จ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ 

 
แนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
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หนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และส าคัญ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ 

  2.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบ
หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการผลิต ในบางครั้งวัตถุดิบทางอ้อมอาจถูกเรียกว่า วัสดุโรงงาน ซึ่งจะถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตชนิดหนึ่ง 

 2.2 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่
คนงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจ่ายในลักษณะตามชิ้นงาน รายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือนโดยปกติค่าแรงงานจะถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     2.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูป
โดยตรงซึ่งโดยปกติจะมีจ านวนค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน
ทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และถือเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปร
รูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

    2.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ของบุคคลที่ท าหน้าที่สนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 2.3 ค่ าใช้ จ่ ายการผลิต  (Manufacturing Overhead) หมายถึ ง 
ค่ าใช้ จ่ ายชนิดต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตสินค้า ในโรงงาน เท่ านั้ น  ซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรง
ทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืน ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา 
เป็นต้น และในการรวบรวมข้อมูลด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ (พัชนิจ เนาวพันธ์ , 
2555: 8-9) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือระบบต้นทุนจริง (Actual Costing) คือระบบ
บัญชีที่ได้บันทึกต้นทุนการผลิตทุกชนิดตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดระหว่างงวด ซึ่ง
ระบบน้ีเป็นระบบที่รายงานผลการด าเนินงานในอดีต ระบบต้นทุนปกติ (Normal 
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่สร้างขึ้นมานิยมใช้ส าหรับกิจการที่ผลิตสินค้าหลาย
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ชนิดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่าย
การผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard 
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่ต้องการให้กระบวนการท างานทั้งองค์การเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์การ จึงต้องมีการประมาณการต้นทุนที่จะใช้ในการด าเนินงาน
ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อวันสิ้นงวด
ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ได้หรือไม่ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์โดยใช้ส าหรับเก็บข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
เซรามิก รวมถึงขั้นตอนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการ
คิดต้นทุนการผลิต และ แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ
อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา ส่วนข้อมูลที่
รวบรวมได้จากแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต โดยจ าแนกต้นทุนตาม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายในการผลิต จะน ามาค านวณหาต้นทุนการผลิต 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ 
การสัมภาษณ์ และการออกแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต 
เกี่ยวกับ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยให้
ความรู้แกผู่้ผลิตเซรามิกแต่ละแห่ง เพ่ือน าแบบฟอร์มไปใช้ในการบันทึกในช่วงเดือน
มกราคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิตเซรา-
มิก มาจัดท าเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
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ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป  3 
ขา จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ผลิตเซรามิกที่มีความต้องการความรู้ในการคิด
ต้นทุนการผลิต  ที่อยู่ในเขตต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 7 
ราย เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา พบว่า
ขั้นตอนการผลิตประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบขึ้นรูป  การผลิตกระถางธูป 3 ขา นั้น ดินถือ
เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิตเซรามิก ผู้ผลิตซื้อดินจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อ
ผู้ผลิตได้ดินที่ซื้อมาแล้ว จะท าการเตรียมน้ าดิน  หรือที่ เรียกว่า Slip น้ าดิน 
ประกอบด้วยดินขาว ดินด ามาปั่นกวนผสมกับน้ า และ โซเดียม ในถังปั่นดินซึ่งมี
แกนกลางเป็นเพลาเหล็กหมุนรอบถังท าให้เนื้อดินผสมกับน้ าเป็นเนื้อเดียวกันจน
เป็นน้ าโคลนที่มีลักษณะข้นเหลว 
 ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ท าการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าดินลงในแบบ
พิมพ์ เป็นขั้นตอนในการน าน้ าดินที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เทลงในแบบ
พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เมื่อทิ้งน้ าดินไว้ระยะเวลาหนึ่ง จนได้ความหนาของชิ้นงานตาม
ต้องการ เทน้ าดินกลับคืน ปล่อยทิ้งให้เนื้อดินแข็งตัว ประมาณ 1-2  วันจากนั้นจึง
แกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ ผึ่งลมให้แห้ง จะได้ผลิตภัณฑ์ตาม
แบบที่ต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การตกแต่งและเช็ดน้ าเป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป
เสร็จแล้ว มาตกแต่งรอยตะเข็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใบเลื่อย ให้ผิวเรียบพร้อมทั้งท า
การเช็ดด้วยฟองน้ าตกแต่งผิวดินให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม หลังจากนั้นจะน า
ผลิตภัณฑ์ไปผึ่งลมอีกครั้ง  
 ขั้นตอนที่ 4 การวาดลาย เป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้วมาท า
การวาดลวดลายตามแบบที่ต้องการด้วยพู่กัน สีผสมที่ใช้มีส่วนประกอบของสีผงสี
น้ าเงิน ดินอังกฤษ น้ ายาเคลือบผสมสี และน้ า จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตพบว่า 
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อัตราส่วนในการผสมให้เกิดเป็นสีที่ใช้วาดลายนั้นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันส่วน
ใหญ่จะใช้สีผงต่อดินอังกฤษในอัตราส่วน 1:2   
 ขั้นตอนที่ 5 การชุบเคลือบ เป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่วาดลายแล้วมา
ท าการชุบน้ ายาเคลือบที่ซื้อส าเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที และระหว่างการชุบน้ า
เคลือบต้องท าการควบคุมความหนาของผิวเคลือบให้ได้มาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 6 การเผาเคลือบ เพ่ือให้น้ ายาเคลือบหลอมเป็นเนื้อแก้วติดแน่น
อยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนในการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบเคลือบมา
จัดเรียงในเตาเผาซึ่งในการเผาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ  8-10 ชั่วโมง ใช้แก๊ส
เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,250 องศาเซลเซียส โดยเตาเผา 1 
เตา จะใช้แก๊สถังละ 48 กิโลกรัม จ านวน 2.5 ถัง 
 ขั้นตอนที่ 7 การบรรจุ น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหุ้มด้วยหนังสือพิมพ์เพ่ือ
ป้องกันการเสียหายแล้วน าไปบรรจุในเข่งปิดฝาเรียบร้อย พร้อมส่งให้ลูกค้า  
 ส่วนโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา จ าแนกตามส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
  วัตถุดิบ ประกอบไปด้วย น้ าดิน สีผสม น้ ายาชุบเคลือบ และค่าแก๊ส 
 ค่าแรงงาน แบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น ค่าแรงรายชิ้นและค่าแรงงาน
รายวัน ค่าแรงงานที่รับเหมาเป็นรายชิ้น คือ ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งมีการ
รับเหมาในการเตรียมน้ าดิน ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการหล่อน้ าดินลงใน
แบบพิมพ์ พร้อมแกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ ขั้นตอนการตกแต่งและเช็ดน้ า และ
ขั้นตอนการวาดลาย ส่วนค่าแรงงานเป็นรายวัน คือขั้นตอนการชุบเคลือบ ขั้นตอน
การเผาเคลือบ และ ขั้นตอนการบรรจุ 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และยานพาหนะ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าน้ ามัน 
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 2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
 แนวทางการค านวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา ซึ่งได้ข้อมูลมา
จากแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ประกอบไปด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีวิธีการค านวณต้นทุนได้
ดังนี้ 

 วัตถุดิบทางตรงคือวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตซึ่งผู้ผลิตแต่
ละรายจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการค านวณต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต สามารถค านวณได้จาก 

 
    =        ต้นทุนที่ใช้ต่อครั้งในการผลิต 
         จ านวนที่ผลิตได้ต่อครั้ง 
 

 ส่วนค่าแก๊สถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ 
และส าคัญท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 

 จากการวิจัยพบว่าต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 3.38 บาทต่อชิ้น รายละเอียดมีดังนี้ น้ าดินมีต้นทุนต่อหน่วย 0.69 
บาท สีผสมมีต้นทุนต่อหน่วย 0.44 บาท น้ ายาชุบเคลือบมีต้นทุนต่อหน่วย 0.22 
บาท และค่าแก๊สมีต้นทุนต่อหน่วย 2.03 บาท  

 
 ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าจ้างแรงงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ค่าแรงงานที่รับเหมาเป็นรายชิ้นและค่าแรงงานเป็นรายวันสามารถค านวณได้จาก 
 

   = ค่าแรงงานรายวัน 
                  จ านวนที่ผลิตได้ต่อวัน 
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 ค่าแรงงานของการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2.22 

บาทต่อชิ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้ ดังนี้ ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบมี
ค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.04 บาทขั้นตอนการขึ้นรูปมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 
0.50 บาท ขั้นตอนการตกแต่งและเช็ดน้ ามีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ  0.60 บาท 
ขั้นตอนการวาดลายมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.50 บาท ขั้นตอนการชุบเคลือบมี
ค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.23 บาท ขั้นตอนการเผาเคลือบมีค่าแรงงานต่อชิ้น
เท่ากับ 0.28 บาท และข้ันตอนการบรรจุมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.07 บาท   
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนได้ ซึ่งยากต่อการแบ่งแยกต้นทุนได้ชัดเจนจึงใช้การ
ประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิตสามารถค านวณได้
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 
 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรมิกขนาดเล็ก สามารถ
ค านวณโดยใช้ระบบต้นทุนปกติ (Normal Costing) เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิต
สินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันไม่สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่าย
การผลิตที่จะใช้จริงได้ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University12

12 
ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตใช้การประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิตซึ่งสามารถ
น ามาสรุปเป็นต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ 7.69 บาทต่อชิ้น คิด
เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 43.95 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 28.87 และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 27.18 
 
อภิปรายผล 

 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตแบ่งได้ตามองค์ประกอบของการค านวณ
ต้นทุนการผลิต คือวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล เต๋มา (2553: 44) และ รุ้งดาว แสนทอน (2554: 
50) พบว่าการค านวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขาได้ก าหนดให้ค่าแก๊สถือ
เป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และส าคัญที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า รวมถึงการใช้ระบบต้นทุนปกติ (Normal Costing) ซึ่งจะใช้ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้การ
ประมาณการ และ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการ
ผลิตร่วมกันไม่สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะใช้จริงได้ดังนั้นเพ่ือความ
สะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธี
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งดาว 
แสนทอน (2554: 59)  และ นฤมล เต๋มา (2553: 46) ที่สรุปว่าการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยชั่วโมงการผลิตเป็นฐานในการปันส่วน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบของผู้ผลิตแต่ละรายมีราคาไม่เท่ากัน ผู้ผลิตควรมี
การรวมกลุ่มกันในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้ได้ในราคาที่ต่ า ซึ่งท าให้ลดต้นทุนในส่วน
นี้ได ้
 2. ควรมีการจดบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา  และ
ความอนุเคราะห์จาก ดร.จักรพันธ์  พรนิมิต  อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   
และ ดร.กรวิก  พรนิมิตร  รองอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ที่ ให้
งบประมาณในการจัดท าวิจัยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณฑวรรณ วิงวอน ที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ผลิตในโรงงานสาธรเซรามิก โรงงานสุขแก้วเซรามิก 
โรงงานชัยมุณีเซรามิก โรงงานสวนเหนือเซรามิก โรงงานสายันต์เซรามิก โรงงานบา
ระมีเซรามิก และโรงงานหนุ่มเซรามิก ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้
ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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  บุดสทีา1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร  แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 246 กลุ่ม  
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกลุ่มฯ 323 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยการสกัดองค์ประกอบ ( Factor Extraction) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการ
ด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถ
อธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบคือ 2.1) 
การส่งเสริมการตลาด  2.2) ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย 2.3) ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์  
 
ค าส าคัญ: การด าเนินธุรกิจ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิสาหกิจชุมชน  ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด         
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 
                 
บทน า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชด ารัสให้ผู้บริหารประเทศและ
ประชาชน เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้น ไม่เน้น
เพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น  พระบรม
ราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่ว่า " ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการ
ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว.....” 
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ ที่
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จะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วน
การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันการผิดพลาดล้มเหลง" และพระราชด ารัสเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2517 "...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด 
แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักความพออยู่
พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด......" ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551: 179)   
           รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็น
วิสาหกิจชุมชน วิธีการแบบนี้เป็นการให้โอกาสแก่ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ชุมชน น ามาปรับหรือพัฒนาให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้ชุมชนในระดับรากหญ้าได้รู้จัก
ตนเอง เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ชุมชนได้เห็นความส าคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน 
ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็นแผนแม่บทของชุมชนนั้น ๆ แนวคิดในการพัฒนา
วิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเป็นแนวทาง
หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนได้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชน์ร่วมกัน ท าให้สร้างพลังในการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ที่เน้นกระบวนการ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรัก ความ
เมตตา เพ่ือสร้างพลังสร้างสรรค์ในชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างานด้วยกัน ท าให้การพัฒนาชุมชนประสบผลส าเร็จได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 24) 
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ในปี 2556  จังหวัดก าแพงเพชรได้อนุมัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 635 แห่ง 12,276 ราย จ าแนกประเภทกิจกรรมการผลิตและบริการ รวม 20 
ประเภท  ประกอบด้วยผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป    ผ้าทอและเสื้อผ้า  เครื่องจัก
สาน  ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องจักรกล ของช าร่วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง  ปัจจัยการผลิต เครื่องปั้น ร้านค้าชุมชน 
ออมทรัพย์ชุมชน สุขภาพและอ่ืน ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2556)  วิสาหกิจ
ชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการประเมินศักยภาพและจัดล าดับชั้น เพ่ือการส่งเสริมและ
การพัฒนา  ปรากฏว่ามีจ านวนกลุ่มที่อยู่ในระดับชั้นดี จ านวน 100 กลุ่ม ระดับปาน
กลาง  จ านวน 250 กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา จ านวน 285 กลุ่ม  หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.80 , 39.40  และร้อยละ 44.80 ตามล าดับ  (เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร, 
2556: 1) และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้เท่าที่ควร ก าลังการผลิตสินค้ายังไม่เพียงพอกับความสามารถในการ
ผลิต  ตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินค้ามีช่องทางจ ากัด  ขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ  (เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร, 2556: 12) 
  ดังนั้นการจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ ธีร
พันธ์  โล่ห์ทองค า  (มติชนรายวัน, 2550) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่ ว่า “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ในระดับพอประมาณและพอดี  “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างรอบคอบ “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสั้นและยาว“เงื่อนไข
ความรู้” ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
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และมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ“เงื่อนไขคุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่จนเกินไป  สภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเพ่ือจ าน าไปใช้ในการพัฒนา การด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการส่งเสริมให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ ง สามารถตอบสนองความจ าเป็น ความต้ องการ และผลกระทบของ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า เพ่ือรักษาหรือพัฒนา
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสังคมให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจที่ด าเนินงาน
ตามแนวคิดนี้จึงต้องเข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับต้องมี
ความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ เพ่ือให้ลูกค้าเป้าหมาย และสังคมได้รับความพึง
พอใจ และความบริบูรณ์พูนสุขในระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนิน ธุรกิจของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชน จั งหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ 
ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ
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ยามาเน่ ทาโร ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอย่าง ร้อยละ 5 จ านวน 246 กลุ่ม  (เพชรา  บุดสีทา, 2553: 155)  และใช้
วิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling) ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ 
      ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
ผลิต  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  
      ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่ สภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร   
          ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
               ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยผู้วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (Cochran, 
1953, อ้างจาก ยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2548: 77) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คน
และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Selection) 
      ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา  3) ช่องทางการ
จ าหน่าย 4)  การส่งเสริมการจ าหน่าย 
      ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่ องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ยามาเน่ ทาโร ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ร้อย
ละ 5 จ านวน 246 กลุ่ม  (เพชรา  บุดสีทา, 2553: 155)  และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามประเภทผลิตภัณฑ์  ใช้วิธีการส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถี่ และร้อยละ 
          ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
               แหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยผู้วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (Cochran, 1953, อ้างจาก 
ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2548: 77) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึง

1   แนวคิดวิสาหกิจชุมชน         
2.  แนวคิดดา้นการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน     
3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
4.  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด      
5.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

1.  สภาพการด าเนนิธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คนและใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยบังเอิญ (Accidental Selection) ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) 
ด้ วยวิ ธี อ งค์ ป ระกอบห ลั ก  (Principal Components Method) และห มุ น แกน
องค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วย
วิธีแวริแมกซ์  (Varimax Orthogonal Rotation) พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยใช้
เกณฑ์ตามค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไปโดยในแต่ละ ตัวแปรนั้นต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้น
ไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551: 88) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร  
                ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด 
ร้อยละ 66.66 ความต่อเนื่องของตลาดส่วนใหญ่ มีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สั่งซื้อสินค้า
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 75.60 ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จังหวัด ร้อยละ 68.29 หาลูกค้าเองโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้อยละ 52.03 
ประเภทของช่องทางจ าหน่ายสินค้า / ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ร้อยละ 45.52 ไม่มี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า/บริการ ร้อยละ 58.53   
                ด้านการบริหารจัดการ พบว่า  มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 
56.09 การแบ่ งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน   ใช้การแบ่ งงานตามความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ 63.82 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามการ
ท างาน ส่วนใหญ่เป็นคุณภาพงาน ร้อยละ 55.28 เป้าหมายในการด าเนินงาน คือ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ ร้อยละ 77.23 มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 75.60 ไม่มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 54.87  
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                ด้านการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการวางแผนด้านการ
ผลิต ร้อยละ 55.28 การจัดการวัตถุดิบโดยซื้อคราวละมากๆ มูลค่าสูง ไม่ถี่ ร้อยละ 
48.78 ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดทั้งหมด ร้อยละ 58.94 ใช้เกณฑ์คุณภาพในการ
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ ร้อยละ 68.70 มีวัตถุดิบคงคลัง ร้อยละ 58.13  จัดการวัตถุดิบคง
คลังโดยมีการเช็คสต็อกเมื่อวัตถุดิบใกล้หมดจึงสั่งซื้อร้อยละ 47.96 ตรวจสอบควบคุม
คุณภาพสินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ร้อยละ 55.69  มีวิธีการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยน ากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน ร้อยละ 42.68  มีจ านวน
สมาชิกหรือลูกจ้าง ต่ ากว่า 20 คน ร้อยละ 69.10 สมาชิกหรือลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 76.01  
   ด้านการการเงิน พบว่า มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน มากที่สุด ร้อยละ 
73.98 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวัตถุดิบ ร้อยละ 64.63 แหล่งที่มาของเงินทุนที่
ใช้ในการด าเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ ร้อยละ 45.12 สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาจัดหา
หรือได้มาซึ่งเงินทุนคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ร้อยละ 45.93 ลักษณะของสัดส่วน
ของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอๆ กัน ร้อยละ 41.05 มีการจัดสรร
เงินก าไร ร้อยละ 53.25  มีการจัดท าบัญชี ร้อยละ 74.40 ผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดท าบัญชี
และการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ   ร้อยละ 47.54 ไม่มีการกู้ยืมเงิน ร้อยละ 75.20  
ถ้าจะกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ใช้บุคคลค้ า ประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  ร้อยละ 63.93 
มีหนี้สินค้างช าระ ร้อยละ 50.81 หนี้สินระยะยาวค้างช าระ ร้อยละ 67.20 ส่วนใหญ่ไม่มี
หนี้สูญ ร้อยละ 87.80  
                  ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีจ านวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 79.27 ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก/ลูกจ้างใช้เกณฑ์ความสามารถ  ร้อยละ 33.44 
เกณฑ์ประสบการณ์ ร้อยละ 20.90 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของสมาชิก/ลูกจ้าง ตาม
ความสามารถ ร้อยละ 30.48 ตามจ านวนงานที่ท า ร้อยละ 20.73 จัดให้มีการอบรม
สมาชิก/ลูกจ้าง ร้อยละ 58.53 มีการให้สวัสดิการสมาชิก/ลูกจ้าง ร้อยละ 52.03 ไม่มี
ภาวะความขัดแย้งในการท างาน ร้อยละ 71.14 มีการจูงให้สมาชิกหรือลูกจ้างท างาน 
ร้อยละ 62.20  
 ด้านการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการ
ด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่าย  การเพ่ิมรายได้  การประหยัด การ
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เรียนรู้  การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และด้านจิตใจ 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร มากที่สุด ร้อยละ 48.91 รองลงมา พืช ร้อยละ 31.26 
และของช าร่วย /ของที่ระลึก ร้อยละ 24.45 ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก ร้อยละ 50.77 ปัญหา
ที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่สะดวก 
ร้อยละ 39.33  ราคาผลิตภัณฑ์แพง ร้อยละ 33.12 ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.00 
    ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในภาพรวม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1  แสดงแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดที ่
มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวดัก าแพงเพชร 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร   S.D. ความหมาย 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.37 .70 ปานกลาง 
ด้านราคา 3.26 .76 ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.16 .83 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.22 .78 ปานกลาง 

รวม 3.25 .72 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25)  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกๆปัจจัยมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านราคา  (ค่าเฉลี่ย = 3.26) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.16) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.22)   
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าความร่วมกัน (Communality)  ของตัวแปรในปัจจัยทางการตลาด
รายข้อ 

ตัวแปรที ่ Communality ตัวแปรที ่ Communality 
c1 0.717 c16 0.719 
c2 0.683 c17 0.689 
c3 0.699 c18 0.588 
c4 0.420 c19 0.617 
c5 0.583 c20 0.698 
c6 0.600 c21 0.548 
c7 0.614 c22 0.685 
c8 0.660 c23 0.510 
c9 0.583 c24 0.461 
c10 0.721 c25 0.555 
c11 0.545 c26 0.824 
c12 0.439 c27 0.773 
c13 0.575 c28 0.794 
c14 0.399 c29 0.763 
c15 0.712   

 
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าความร่วมกัน (Communality) พบว่า ค่าความ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลรวมของสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบร่วมในแต่ละตัวแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.399 ถึง 0.824 หรือเป็นสัดส่วนของตัวแปรที่มีค่าร่วมกันกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ซึ่งแปลว่าตัวแปรแต่ละตัววัดกลุ่มขององค์ประกอบร่วมกันจากร้อยละ 39 ถึง   
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 14.710 50.724 50.724 
2 1.961 6.763 57.487 
3 1.735 5.984 63.471 
4 1.114 3.842 67.313 

 
 จากตารางที่  3 แสดงค่าไอเกน (Eigen value) ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน 
(Accumulative Percentage of Variance)  ขององค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า  เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ว่าองค์ประกอบส าคัญนั้นต้องมีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1  และมีตัว
แปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรนั้นต้องมี
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.3 ขึ้นไป (อุทุมพร  จามรมาน, 2532: 118) พบว่า  
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1  มีอยู่  4  ค่า คือมีค่าตั้งแต่ 1.114  ถึง 14.710  
แสดงว่า  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร จัดเป็นองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ เมื่อ
พิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน จะพบว่า
องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ  67.31 
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ตารางที่ 4   แสดงองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตัวแปร ข้อความ น้ าหนักองค์ประกอบ 

c20  มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 0.771 
c19  มีเอกสารเผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า 0.712 
c22  มีการลดราคาสินค้า 0.669 
c25  จัดให้มีของแถม 0.639 
c21  การให้บริการของผู้ขาย 0.631 
c23  มีการแจกสินค้าให้ทดลอง 0.615 
c24  มีผู้แนะน าให้ซื้อ 0.497 

ค่าไอเกน 14.710 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 50.724 
  
 จากตารางที่ 4  องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.497 ถึง 0.771 มาจากปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านการส่งเสริม
การตลาด” องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ  14.710  คิดเป็นร้อยละ 50.724  ของ
ความแปรปรวนทั้ งหมด แสดงถึงอ านาจของตัวแปรต่าง ๆ  ได้ร่วมกันก าหนด
องค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน จั งหวัดก าแพงเพชร เมื่ อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ ง 4 
องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่  1 
 
ตารางที่ 5  แสดงองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่
จ าหน่าย 

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c8 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีบรรจุภณัฑ์ที่โดดเด่น สวยงาม 0.721 
c3 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีคณุภาพ 0.684 
c11 มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ 0.643 
c18 สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวก 0.572 
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ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c7 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความแปลกใหม ่ 0.567 
c15 สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ 0.553 
c2 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 0.523 
c4 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 0.504 
c12 มีป้ายบอกราคาสินค้าท่ีชัดเจน 0.474 
c13 ราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซือ้ท่ีอื่น 0.456 

ค่าไอเกน 1.961 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 6.763 

 จากตารางที ่5  องค์ประกอบที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.456  ถึง 0.721 มาจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จ าหน่าย  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า  “องค์ประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จ าหน่าย” องค์ประกอบ  มีค่าไอเกนเท่ากับ  1.961 คิดเป็น
ร้อยละ  6.763 ของความแปรปรวนทั้งหมด  แสดงถึงอ านาจของตัวแปรต่าง ๆ ได้
ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่  2 
 
ตารางที่  6  แสดงองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c28  ช่วยส่งเสริมธรุกิจของจังหวัดก าแพงเพชร 0.805 
c26  สนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่น 0.791 
c27  สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดก าแพงเพชร 0.777 
c29  สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรเปน็ของที่ระลึก 0.756 
c5  สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 0.410 

ค่าไอเกน 1.735 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 5.984 
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 จากตารางที่ 6  องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.410 ถึง 0.805 มาจากปัจจัยด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
องค์ประกอบมีค่าไอเกนเท่ากับ  1.735 คิดเป็นร้อยละ  5.984 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด แสดงถึงอ านาจของ ตัวแปรต่าง ๆ ได้ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับที่  3 
 
ตารางที่ 7  แสดงองค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์               

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c16 การจัดวางสินค้าของสถานท่ีจ าหนา่ย 0.608 
c17 การตกแต่งรา้นจัดจ าหน่ายสินค้า 0.503 
c10 ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคณุภาพ 0.487 
c6 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความทนทาน เก็บรักษาได้นาน 0.469 
c9 ช่ือเสียงของผู้ผลติ / แหล่งผลติ สนิค้าของจังหวัดก าแพงเพชร 0.451 
c14 สามารถต่อรองราคาได ้ 0.364 

ค่าไอเกน 1.114 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 3.842 
 
 จากตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 6  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.364  ถึง 0.608  มาจากปัจจัยด้าน
ด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์  จึงเรียกองค์ประกอบ นี้ว่า   
“องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์”  องค์ประกอบมี
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.114 คิดเป็นร้อยละ  3.842ของความแปรปรวนทั้งหมด แสดงถึง
อ านาจของตัวแปรต่าง ๆ ได้ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อ
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เปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับที่  4 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ได้องค์ประกอบที่ ส าคัญ 4 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรได้ ร้อยละ  67.31  องค์ประกอบที่มี
ตัวแปรร่วมมากที่สุด คือ  องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด  รองลงมา คือ 
องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านสถานที่จ าหน่ายองค์ประกอบด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
สรุปการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด าเนินงานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหาร
จัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 
จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบตามล าดับของค่าน้ าหนักขององค์ประกอบคือ 
2.1) การส่งเสริมการตลาด  2.2) ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย 2.3) ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จังหวัด ช่องทางจ าหน่ายสินค้า/ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ   มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการในระดับปานกลาง 
โดยการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ใช้การแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์  มีเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีรายได้
ช่วยเหลือครอบครัว ไม่มีการวางแผนด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบใน
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จังหวัดทั้งหมด ใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ มีการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพสินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์  ทุกชิ้น มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน โดยน ากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน มีจ านวนสมาชิก หรือลูกจ้างต่ ากว่า 20 คน 
เป็นส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ  ลักษณะ
ของสัดส่วนของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอ ๆ กัน มีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของ
สมาชิก/ลูกจ้างตามความสามารถ จัดให้มีการอบรมสมาชิก/ลูกจ้าง มีการให้สวัสดิการ
สมาชิก/ลูกจ้าง ไม่มีภาวะความขัดแย้งในการท างาน มีการจูงใจให้สมาชิกหรือลูกจ้าง
ท างาน น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด าเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่าย  การเพ่ิมรายได้  การประหยัด การเรียนรู้  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
จิตใจ ซึ่งการสภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้ประยุกต์ใช้
หลักการจัดการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดย เสรี พงศ์พิศ (2547: 14) 
กล่าวว่า ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Community  Enterprise คือ การประกอบการเพ่ือ
การจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง  “ทุน” ไม่ได้หมายถึงแต่
เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นพ่ีเป็นน้อง
ไว้ใจกัน)  รวมทั้ง กัญญามน  อินหว่าง (2554: 2) กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการ
ประกอบการ ที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน โดยที่มี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอก
ผลทั้งทางเศรษฐกิจและการจัดการวิสาหกิจชุมชนสังคมการจัดการผลผลิต ซึ่งมิได้มี
เป้าหมายเพียงเพ่ือการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคม 
ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติตาม
แนวทาง 7 ประการ คือ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ราคาถูก ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า จ้างคนท างานเป็นหลักมากกว่าใช้เครื่องจักร ขนาดกิจการต้องไม่เกินก าลังของ
ผู้ประกอบการ ไม่โลภเกินไปจนควบคุมไม่ได้ ไม่เน้นก าไรในระยะสั้นเป็นหลัก ซื่อสัตย์ 
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สุจริต เที่ยงตรงในการประกอบการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
กระจายความเสี่ยง การมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ ไม่ก่อหนี้
ก่อสินจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการและใช้วัตถุดิบ รวมทั้งแรงงานในท้องถิ่น 
ตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาคทั้งในและนอกประเทศ เพียงแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดก าแพงเพชร ยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด ยังไม่สามารถน าผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มฯ ไปยังตลาดที่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆ ได้ 

2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรของลูกค้า พบว่า  ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร พืช และของช าร่วย/ของที่ระลึก ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก 
ปัญหาที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่
สะดวก ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร (เกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร, 2556: 12) ที่ กล่ าวถึ ง สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชน
ประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้เท่าที่ควร ก าลังการผลิตสินค้ายังไม่
เพียงพอกับความสามารถในการผลิต ตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินค้ามีช่องทางจ ากัด 
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่าย
ความร่วมมือจากภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ ทั้งนี้จากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ทุกๆ ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  ร้อยละ 67.31 
องค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ  องค์ประกอบด้าน การส่งเสริมการตลาด 
รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์  ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องด าเนินการตามประเด็นที่
เสนอแนะของ สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2556: 8-9) ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตาม
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แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดการ
จัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรทรัพยากรของธุรกิจความส าคัญของ
การทางการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการตลาดของธุรกิจแต่ละ
ธุรกิจ ดังนั้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังกล่าว จะท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชุนสามารถน าปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักคะแนนที่
มากมาบริหารจัดการด้านการตลาดที่ต้องให้ความส าคัญตามล าดับ เช่น อันดับที่ 1 การ
ส่งเสริมการตลาด อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ อันดับที่ 3 ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย  
อันดับที่ 4 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
        1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 

     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชน ควรพัฒนาการด าเนิน ธุรกิจของกลุ่มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท า
ให้สามารถปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมาใช้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ร้อยละ 67.31 โดย
องค์ประกอบที่อธิบายอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมการตลาด ประกอบ ด้วย การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  เอกสาร
เผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า การลดราคา จัดให้มีของแถม การให้บริการ
ของผู้ขาย การแจกสินค้าให้ทดลอง และมีผู้แนะน าให้ซื้อ  อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา และสถานที่จ าหน่าย ประกอบด้วย สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีบรรจุภัณฑ์ที่
โดดเด่น สวยงาม  สินค้ามีคุณภาพ มีรูปแบบที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ  สถานที่จอดรถมีความสะดวก สถานที่
จ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ มีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน  ราคาต่ า
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซื้อที่อ่ืน อันดับที่ 3 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ช่วย
ส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดก าแพงเพชร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นของที่ระลึก ของจังหวัดก าแพงเพชร และอันดับที่ 4 ด้านการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การจัดวางสินค้า การตกแต่งร้านจัด
จ าหน่ายสินค้า ชื่อเสียงของผู้ผลิต/แหล่งผลิตสินค้าของจังหวัดก าแพงเพชร 
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           2.  ข้อเสนอส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรน าผลการวิจัยนี้ไปสู่การศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ให้ทุนสนับสนุน การท างานวิจัย
ฉบับนี้ รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร. (2556).  เอกสารประกอบการปฏิบัติงานส่งเสริมและ 
 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2555. ก าแพงเพชร: เกษตรจังหวัด 
 ก าแพงเพชร . 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 4.  
 กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
กัญญามน อินหว่าง และวัลลภา ศรีทองพิมพ์. (2551). แนวทางการพัฒนาระบบการ 
 จัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง. รายงานการวิจัย ทุนสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
กัญญามน อินหว่าง และคณะ. (2554). การจัดการวิสาหกิจชุมชน. พิษณุโลก:   
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ ากัด. 
ธีรพันธ์  โล่ทองค า. (2550). คอลัมภ์คลื่นความคิด. มติชนรายวัน. หน้า 29. 
เพชรา บุดสีทา. (2553). การวิจัยตลาด. ก าแพงเพชร: คณะวิทยาการจัดการ. 
ยุทธ์  ไกยวรรณ์. (2548). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: พิมพดี. 
ลินดา  ราเต. (2555). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จของวิสาหกิจ 
 ชุมชนกลมุ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1.  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 
 
 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 35

35 

 

ล ายอง ปลั่งกลาง, นิยม ค าบุญทา และดราภรณ ์เดชพลมาตย์. (2550). การศึกษาเพื่อ 
 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน:กรณีศึกษาวิสาหกิจ. 
 ชุมชนผู้ผลิตอาหารจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. รายงานการวิจัย คณะ 
 วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2551). ปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒน     
 บริหารศาสตร์. 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2548). พระราชบัญญัตสิ่ง 
 เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการเกษตร   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). รายงานภาวะ 
 สังคมไทยประจ าปี 2553. (ออนไลน์).  สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2557  จาก  
 http://social.nesdb.go.th/social/ 
เสรี พงศ์พิศ. (2547). ร้อยค าที่ควรรู้. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์. 
สมจิตร  ล้วนจ าเริญ. (2556). การจัดการการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ 
 ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. (2006). Marketing Management. 12th ed.  
 Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University36



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 37

การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ส าหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก 

The Development of Decision supporting Programs  
For Business Dormitory 

 
อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด1 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท า
ให้การประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพัก และ 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก ในปัจจุบันหอพักรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี
จ านวน 79 แห่ง และมีผู้ประกอบการธุรกิจหอพักที่ประสบผลส าเร็จ และไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจหอพักมีการแข่งขันกันสูง ผู้วิจัยได้น าหลักของ
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาวิเคราะห์ปัจจัยในการประกอบธุรกิจหอพักจาก
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ โปรแกรม Weka สร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจและพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูป คือ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาใช้เพ่ือสร้างแบบจ าลอง
ต้นไม้ตัดสินใจ และท านายแนวโน้มในการประกอบธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้  1) การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก จ านวน 79 แห่ง มีการสร้าง
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ 
ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการท านายผลสูงสุด ร้อยละ 79  มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน 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 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
atcharaporn.ju@gmail.com 
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ด าเนินการน าประยุกต์ ใช้คือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูป
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่ ได้ค่าออกมานั้นชี้ ให้ เห็นว่าทางที่สั้นที่สุดที่จะท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟฟรี/
อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก 
และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  

 

ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 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 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตเพราะจะต้องแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และเอ้ืออ านวยความสะดวกประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตให้ได้มากที่สุด การ
เจริญเติบโตของธุรกิจหอพักจึงได้มีการขยายตัวมากขึ้นในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งธุรกิจประเภทหอพักส าหรับนักศึกษาที่ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้าง
ก าไรให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการท าธุรกิจดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการ
คืนทุนช้ากว่าธุรกิจอ่ืนๆ แต่ก็เป็นธุรกิจที่เรามักเรียกกันว่า “เสือนอนกิน”  ในปัจจุบัน
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาด้วยกัน
ทั้งนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ดี มีคุณภาพ  และได้ก่อตั้งมานาน จึงท าให้มีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น หอพักในมหาวิทยาลัยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
และหอพักในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากนัก  
         ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทและเป็นทางเลือกต่อ
นักศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย 
ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด และที่ส าคัญหอพักเอกชนก็ไม่ได้มี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดและมากมายเท่ากับหอพักในมหาวิทยาลัย เหตุนี้จึงท าให้นักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกที่จะอาศัยในหอพักเอกชนมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นโอกาส
ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการที่จะประกอบธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดการแข่งขันด้านธุรกิจหอพักสูงขึ้นตามไปด้วย 
นักศึกษาจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการเข้าพักหอพักใดหอพักหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของตัวนักศึกษาเอง บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหอพักแต่ละแห่งจึงต้องมีกล
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ยุทธ์ที่คอยดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาพักที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักต้องท าการส ารวจความต้องการของนักศึกษาถึงปัจจัย ที่จะท าให้นักศึกษาเข้าพัก
หอพักว่ามีอะไรบ้าง เช่น ราคา สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าพักใน
หอพักใดหอพักหน่ึง และเพ่ือนามาปรับปรุงสภาพหอพักให้ตอบสนองอย่างตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการได้เปรียบทางด้านคู่แข่งอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง, 2548) ในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก 
ในเขตบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพ่ือต้องการช่วยให้
ผู้ประกอบการ/เจ้าของหอพักสามารถน ามาใช้ในการท านายแนวโน้มหรือใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการประกอบการธุรกิจหอพักว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก 
 2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจส าหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก รอบๆ 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการธุรกิจหอพัก จ านวน 79 
แห่ง  
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
              เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่าง  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีการแบบสุ่มตามหลัก
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ดังนี้ 
 

𝑛𝑛 = N
1 +  𝑁𝑁𝑁𝑁2 

 
 เมื่อ n = ขนาดประชากรที่สุ่มได้จากการค านวณ 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ ร้อยละ 95  
 
   ทฤษฎี Data Mining 
     การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ใน
ฐานข้อมูล  (Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็นเทคนิคเพ่ือค้นหา
รูปแบบ (Pattern) ของจากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจาก

- ปัจจัยพื้นฐานของสถานประกอบการ 
- ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

- เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
- โปรแกรมประยุกต ์Microsoft Excel 
2013 
 

ต้นไมต้ัดสินใจ (Decision tree) 
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การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จดจ าแบบหรือ  ในอีกนิยามหนึ่ง การท าเหมือง
ข้อมูล คือ กระบวนการที่กระท ากับข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจ านวนมาก) เพ่ือค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติการรู้จ า 
การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ความรู้ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมีหลาย
รูปแบบโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. Pre-processing คือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโดยจะเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เพ่ือน ามาจัดท าในลักษณะเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่
สามารถน ามาใช้งาน โดยต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนใด รวมถึงเทคนิคของเหมืองข้อมูล (Data Mining) ที่จะเลือกใช้งานด้วย 
 2. Data Mining คือ ขั้นตอนการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับข้อมูล มา
ประมวลผลเพ่ือดึงความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ผ่านขั้นตอน Pre-processing 
แล้ว โดยผลลัพธ์ได้จากขั้นตอนนี้คือฐานความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบ การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การจ าแนกกลุ่มข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง และการจัดกลุ่ม 
เป็นต้น 
 3. Post-processing คือ ขั้นตอนการน าฐานความรู้ที่ได้จากขั้นตอนการท า 
Data Mining มาทดสอบและวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาถูกต้องตรงตามความ
ต้องการหรือไม่  
       การจ าแนกข้อมูล  (Data Classification) เป็นกระบวนการสร้างโมเดล
จัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนด โดยจะน าข้อมูลส่วนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มา
สอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) เพ่ือจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจัดประเภทข้อมูล (Classifier Model) และจะน า
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ (Testing Data) และใช้เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่หามาได้จากโมเดลเพ่ือทดสอบความถูกต้อง โดยเราจะปรับปรุงโมเดลจนกว่า
จะได้ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้น  เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราจะน า
ข้อมูลใหม่นั้นมาผ่านโมเดล เพ่ือให้โมเดลท านายกลุ่มของข้อมูลนี้ได้ 
   แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญในการใช้
เทคนิค Classification โดย Decision tree จะมีลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ (Tree) 
ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะแอททริบิว (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงเงื่อนไขในการ



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 43

43 
ทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มที่ก าหนดไว้ (ชลนิศา สาระ, 2550) ดัง
ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
 

 จากภาพที่  2 แสดงตั วอย่ างต้น ไม้ตั ดสิน ใจ  (Decision Tree) ที่ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทางด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining) ได้น าการตัดสินใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้มาช่วยในการท างานด้านการตัดสินใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบธุรกิจ โดยปกติ
จะประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์” เช่น “If Income = High 
and Married = No THEN Risk = Poor” โดยลักษณะการตัดสินใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้กลับหัวโดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของต้นไม้  (Root 
Node) แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute) แต่ละก่ิงจะแสดงค่าผลในการทดสอบ
และโหนดใบ (Leaf Node) แสดงคลาสที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่ใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ สูตรที่ใช้ในการค านวณหาค่า Information Gain ต้อง
เริ่มจากการหาค่า Entropy ดังนี้ 
 

 Entropy:    
    Entropy(S) =  
 
 โดย  S  คือ Attribute ที่น ามาวัดค่า Entropy  
   Pi คือ สัดส่วนของจ านวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ของกลุ่มตัวอย่าง  

∑−𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑐𝑐

𝑖𝑖=1
 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University44
44 

 
 Information Gain:  
          Gain(S,A) = Entropy(S) –  
 
 โดย   A  คือ Attribute A 
      |Sv| คือ สมาชิกของ Attribute A ที่มีค่า v 
   |S|   คือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ปัญหา Over-Fitting เป็นปัญหาหนึ่ งที่พบในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้
ตัดสินใจลักษณะปัญหานี้คือแบบจ าลองที่ได้มี Node และ Branch  ที่มีความลึกท าให้
แบบจ าลองตัดสินใจมีความซับซ้อนเกินความจ าเป็น หรือการที่ข้อมูลที่น ามามีน้อย
เกินไปที่จะจัดกลุ่มได้ตามความต้อการซึ่งอัลกอริทึมนี้จะใช้เทคนิค Pruning เพ่ือลด
ขนาดและความซ้ าซ้อนของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้น าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาให้ส าหรับในการวิเคราะห์
และการสร้างกฎการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิจัยปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จส าหรับการ
ประกอบการธุรกิจหอพักส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 79 แห่ง   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัดชัย แก้วตา และคณะ (2554) ได้กล่าวว่าการใช้เทคนิคดาต้าไมนิงในการ
สร้างแบบจ าลองวินิจฉัยคดีได้ใช้ข้อมูลในการทดลองจานวน 4026 ความผิดและเลือกวิธี 
Cross-validation จ านวน Folds 5, 10, 15, 4026 ตามลาดับ  โดยเปรียบเที ยบ
ขั้นตอนวิธี ID3 และ C4.5 และให้ผลการทดลอง ซ่ึงพบว่าขั้นตอนวิธี C4.5 ให้ค่าความ
ถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลในชุดทดสอบสูงกว่าขั้นตอนวิธี ID3 โดยร้อยละความถูกต้อง
ของการจ าแนกข้อมูลนี้จะเพ่ิมขึ้นตามจานวน Folds และถึงแม้ว่าการแบ่งข้อมูลแบบ 
Folds 4026 จะให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด แต่ก็ต่างจากค่าความถูกต้องในการจ าแนก
ข้อมูลของการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 และ 15 เล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการ
ฝึกสอนส าหรับการแบ่งข้อมูลแบบ Folds 4026 ที่มากกว่าแบบ Fold 10 และ 15 
หลายเท่าตัว และเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบ Fold 10      กับ Fold 15 

∑
|Sv|
|S| Entropy (Sv)

veValues(A)
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ดังนั้นจึงเลือกการแบ่งข้อมูลแบบ Fold 10 ส าหรับสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญมา เพ่งซ่วน (2548) ศึกษาเรื่องการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี กล่าวว่าความ
ต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ณ 
ช่วงเวลาหนึ่ ง ตลาดแรงงานอาจจะต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปความต้องการของตลาดก็อาจ
เปลี่ยนไป ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การวิจัยครั้งนี้จึงได้น าข้อมูล
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลคือการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวแบบ เพ่ือใช้ในการท านาย
แนวโน้มเลือกอาชีพแรก หลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และน า
ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีการศึกษา  2548 มาวิเคราะห์
กับตัวแบบที่สร้างได้และน าเสนอในรูปของรายงานแบบตารางและกราฟเพ่ือน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจในด้านการผลิตบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 65.39 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็นร้อยละ 
60 และค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 74.72 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training set เป็น
ร้อยละ 70 และเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องเป็น 81.89 ถ้าแบ่งสัดส่วนข้อมูล Training 
set เป็นร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่าเมื่อสัดส่วนของ Training set มากขึ้น ท าให้มีความ
ถูกต้องของผลลัพธ์มากข้ึน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีสถานประกอบการจ านวน 79 
แห่ง และผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ท าให้การประกอบการส าเร็จ โดยมีการเปรียบเทียบ
การตั้งเป้าหมายรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักและรายได้ปัจจุบัน/เดือน/ปี ที่
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ผู้ประกอบการได้รับจริง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลต าบล
เกาะแก้ว ที่เปิดหอพักให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 79 แห่ง  
 2. ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักตอบ
กลับมา ด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือท าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว มี 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 70 ของข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยได้เตรียมการเพ่ือ
น ามาท าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่ งข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นคุณสมบัติ
หลัก (Feature) ซึ่งปัจจัยในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
หอพัก  และ Class ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่
ประสบผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจหอพัก และส่วนที่ 2 คือ กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจหอพัก ผู้วิจัยได้ด าเนินการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง 
(Discrete Data) ก่อนจึงจะสามารถประมวลผลได้ จากนั้นเป็นการน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Weka ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท าเทคนิคเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) และโปรแกรมมีฟังก์ชั่นการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ลักษณะการแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka 

 
 ส่วนที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 30  จะน าไปทดสอบในแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) โดยในแต่ละแบบจ าลองที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าแตกต่างกัน
ออกไป การทดสอบประสิทธิภาพในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 
Tree) จะท าการวัดประสิทธิภาพจากขนาดของต้นไม้ จ านวน Node และ Leaf และ
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่ม โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 

  
Feature 

Data 
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- ค่า Recall มีการค านวณจากการค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดย

พิจารณาจากข้อมูลของผลลัพธ์เดียวกัน  
 
    Recall = จ านวนข้อมูลที่จ าแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น 
     จ านวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนั้นจริง 
 

- ค่า Precision มีการค านวณค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดยพิจารณา
จากข้อมลูทั้งหมดที่ถูกจ าแนกมีผลลัพธ์ที่ได้เดียวกัน 
 
   Precision = จ านวนข้อมูลที่จ าแนกได้ถูกต้องของกลุ่มนั้น 
         จ านวนข้อมูลที่ถูกจ าแนกว่าเป็นกลุ่มนั้นทั้งหมด 
 

- ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการท านายผล  
 
   Correction =    จ านวนข้อมูลทดสอบที่จ าแนกได้ถูกต้อง 
              จ านวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด 
 

- ค่าความเหวี่ยง (F-Measure) ค านวณจากค่าความแม่นย า (p) และค่า
ความระลึก ®  
 
   F(r,p) = 2prp+r 
 

 3. ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าในโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจหอพัก โดยใช้แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 
Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่ม และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
ท านายค่าสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
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ผลการวิจัย  
 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนและ
วิธีการวิจัยโดยการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision Tree) โดยอาศัย
โปรแกรม Weka โดยแบบจ าลองมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด และ
มีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้การประกอบธุรกิจหอพักประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 79 แห่ง มีการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุดให้โดยมีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
จ านวน 2 ค่า  
  1) Confidences Factor (CF) มีการก าหนด 4 ค่า คือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0   
  2) Minimum Number Pruning (M) มีการก าหนดทั้งหมด 20 ค่า คือ 
ค่าท่ี 1 – 20  

 แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
จ าแนกกลุ่มของข้อมูลที่ถูกต้องในการท านายผลที่มีความถูกต้องและสูงสุด ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่มีการใช้พารามิเตอร์ที่ต่างกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด และมี
เปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด 
ล าดับ ปัจจัยความ

เชื่อม่ัน 
(CF) 

จ านวนขั้นต่ า
ของกิ่งต้นไม้
ตัดสินใจ (M) 

% ความ
ถูกต้องในการ
จ าแนกกลุ่ม 

% ความถูกต้องใน
การท านายผล 

1 0.25 1 87.93% 79% 
2 0.05 1 87.93% 79% 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการท านายผลสูงสุด ร้อยละ79  มีรายละเอียดดังนี้ 1) จ านวน Leaf = 29, 2) 
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ขนาดของต้นไม้ = 47, 3) ค่า Precision = 0.773, 4) ค่า Recall = 0.773 และ 5) F-
Measure = 0.773  

2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูป
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่าออกมาและชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุด
ที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ  การรักษาความ
ปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 จากการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) และท าการสร้างแบบฟอร์มส าหรับเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักใช้ตอบค าถามจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจหอพัก จากนั้นจะ
ท าการเชื่อมโยงข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเข้ากับ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น เพ่ือระบุจากข้อมูลของผู้ประกอบกาธุรกิจหอพักที่ประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ประสบผลส าเร็จ 
 
สรุปการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การ
ประกอบธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมส าเร็จ รูป
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูลของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก เช่น การจัดท าหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อ
เดือนเท่าไหร่ เป็นต้น ผ่านแบบสอบถาม และเลือกการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data 
mining) ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักที่ประสบผลส าเร็จและ
ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยอาศัยโปรแกรม Weka เพ่ือสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด 
คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในการท านายผลสูงสุดร้อยละ 79 มี
รายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน Leaf = 29, (2) ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision 
= 0.773 , (4) ค่า Recall = 0.773 และ (5) F-Measure = 0.773  2) ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้
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ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้นที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท า
น้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดังภาพที่ 4  
 

 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่น ามาประกอบในการ
ประกอบการธุรกิจหอพัก 

 จากภาพที่ 4 การสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่ได้ค่า
ออกมานั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่สั้นที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบ
ผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/
ทีวี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับ
การประกอบการธุรกิจหอพัก บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้การประกอบธุรกิจหอพัก
ประสบผลส าเร็จและผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก 
เช่น การจัดท าหอพักเมื่อใด ราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ ลักษณ์สุภา พรหมดนตรี (2550: 9) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
การท าเหมืองข้อมูลมีข้อจ ากัด หากต้องการท าเหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูล การเลือกข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ท าเหมืองข้อมูล การเลือกใช้ซอฟแวร์เหมืองข้อมูลที่เหมาะสม  การเลือกใช้โมเดลที่
เหมาะสมกับข้อมูล และการก าหนดค่าของ 9 พารามิเตอร์ต่างๆ ในการท างาน ถึงแม้ว่า
วิธีการที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านความสามารถของระบบและความแน่นอนของผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้น
การน าหลักการที่ได้จากงานวิจัยมาทดลอง ประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจะมีส่วน
ช่วยให้การน าเหมืองข้อมูลมาใช้ในองค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  และอาจกลายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจด าเนินงานในองค์กรต่อไปในอนาคต 

2. การสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มีค่าของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่มี
ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 87.93  และมีเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องในการท านายผลสูงสุดร้อยละ 79 มีรายละเอียดดังนี้ (1) จ านวน Leaf = 29, (2) 
ขนาดของต้นไม้ = 47, (3) ค่า Precision = 0.773, (4) ค่า Recall = 0.773 และ (5) 
F-Measure = 0.773  2) ผู้วิจัยได้ด าเนินการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2013 ในการสร้างรูปแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้นชี้ให้เห็นว่าทางที่สั้น
ที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความ
ปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรอุมา นองเนือง และคณะ 
(2553) ศึกษาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงินเพ่ือกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกรณีศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์บริการทางการเงิน
เพ่ือกลุ่มลูกค้านิติบุคคล กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย เพ่ือใช้วางแผนกลยุทธ์การขาย 
โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Associatione Rules)  ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มลูกค้านิติบุคคลกับผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่ใช้และ
น าเอาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ เมื่อได้กฎความสัมพันธ์แล้ว ท าให้ทราบถึงแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเสนอขายผลิตภัณฑ์
บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
โดยรวม โดยมีผู้ประเมินสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และส่วนของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอในอยู่ในเกณฑ์ดี 
ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้งาน เพ่ือช่วยพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ให้แก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลได้  ในขณะที่ กฤษณะ ไวยมัย (2547) ได้น ามาประยุกต์ใช้ใน
การช่วยท านายเกรดวิชาต่างๆ ในภาคเรียนต่อไปของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหา
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนในแต่ละวิชาที่ส่งผลต่อกัน ซึ่งท าให้ได้ว่าวิชาใดบ้างที่มีผล
ต่อวิชาที่ต้องการจะท านายเกรดล่วงหน้า โมเดลจะท านายโดยอ้างอิงจากข้อมูลของนิสิต
ที่เคยเรียนมาและได้ผลการเรียนเช่นเดียวกับนิสิตคนนั้น 
 จากงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคจากงานวิจัยต่างๆ แล้วผู้วิจัยได้น า
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มา
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปคือ Microsoft Excel 2013 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  และน าผลที่ได้มาสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหอพักในครั้งนี้  และสามารถน าผลดังกล่าวไปใช้ใน
ตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก หรือผู้ที่สนใจจะด าเนินการธุรกิจทางด้าน
หอพัก/ห้องพัก ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการวิเคราะห์ผู้ประกอบการ
ธุรกิจหอพักในครั้งนี้  ใช้แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาเป็นเพียง
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจหอพักแต่หลักที่
ส าคัญที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจหอพักด้วย เช่น การเผชิญภาวะคู่แข่งขัน
ทางตลาด รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาร่วมในการพิจารณาด้วย  
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การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์เบนซิน 
ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Comparison of Purchasing Decision of Gasoline Engine 

Lubricants for Personal Cars between Semi-Synthetic type 
and Synthetic type in Bangkok 

 
เถลิงศักดิ์  บุญม ี1   
สุวิมล   แม้นจริง2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
น้้ ามั นหล่ อลื่ น เค รื่ อ งยนต์ เบนซิน ชนิ ดกึ่ งสั ง เคราะห์ และสั งเค ราะห์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์อย่างละ 200 คน  รวมเป็น
จ้านวน 400 คน ก่อนท้าการเก็บตัวอย่างได้ท้าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
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
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัด
จ้าหน่ายในระดับมากท่ีสุด และมีแนวโน้มกลับมาซื้อซ้้า โดยที่ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การขับขี่ 6-9 ปี นิยมใช้ยี่ห้อ ปตท. โดยซื้อจากอู่ซ่อมรถ มีความถี่ใน
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 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
สังเคราะห์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การขับขี่มากกว่า 9 ปี ใช้ยี่ห้อเชลล์ โดยซื้อจาก
ศูนย์บริการรถยนต์ มีความถ่ีในการซื้อเฉลี่ย 2.98 ครั้ง/ปี และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 
2,027 บาท  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดต่างกันในด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนผู้ซื้อชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้แตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
และผู้ซื้อทั้ง 2 ชนิดที่มีอาชีพและประเภทรถยนต์ที่ใช้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน และพบว่าผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นที่แตกต่างกันให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยการตลาดแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ 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, semi-
synthetic 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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บทน้า   
 ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ท้า
ให้มีการส่งเสริมจากภาครัฐจึงท้าให้มีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็น
ผลต่อเนื่องไปยังภาคการขนส่งที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งเมื่อสอง
ปีที ่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนในเรื่องของรถยนต์คันแรกท้าให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการรถยนต์มากซึ่งท้าให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจยานยนต์ภายในประเทศสูง 
โดยสามารถดูได้จากสถิติจ้านวนรถที่ขึ้นทะเบียนสะสมทั่วประเทศที่มีอัตราแนวโน้ม
การเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (จ้านวน 20,624,719 คัน) 
จนถึง 2556 (จ้านวน 34,624,406 คัน) ระยะเวลา 10 ปี มีจ้านวนรถที่จดทะเบียน
สะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 13,999,687 คัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 68.87 แต่เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจ้านวนรถที่จดทะเบียนสะสม
ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 2,147,429 คัน ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.6 (กรมขนส่งทางบก, 
2557)  จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการจดทะเบียนรถยนต์ที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นจึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์มีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
  ธ ุรก ิจน้้ าม ันหล ่อลื ่นสามารถแบ ่งออกได ้เป ็น  2 ก ลุ ่มหล ัก  ค ือ  ก ลุ ่ม
น้้ามันหล่อลื ่นส้าหรับยานยนต์หรือในบางครั ้งจะเรียกว่าน้้ามันเครื ่องยนต์ ซึ ่งจะมี
สัดส่วน ร้อยละ 70 ของมูลค่าการจ้าหน่ายรวมของตลาดธุรกิจกลุ่มน้้ามันหล่อลื่น
ส้าเร็จรูป โดยกลุ่มนี้จะสามารถแบ่งออกเป็นส้าหรับน้้ามันหล่อล่ืนในเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีสถิติการจัดจ้าหน่ายภายในประเทศจ้านวน 278,393,139 
ล ิตร (กรมธ ุรก ิจพล ังงาน , 2557 ) ส ่วนอ ีกกลุ ่มค ือก ลุ ่มน้้ าม ันหล ่อ ลื ่นที ่ใช ้ใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆ  หรือใช้งานในการหล่อลื่น
เครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะมีสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาธ ุรก ิจน้้ าม ันหล ่อลื ่นหร ือ น้้ าม ัน เครื ่องม ีม ูลค ่า ประมาณ  3 หมื ่น ล ้านบาท 
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,976 วันที่21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
ส้าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 
จากปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงท้าให้ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นมีการแข่งขันที่รุนแรง 
กอปรกับในปี พ.ศ. 2559 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
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ซึ ่งจะท้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั ้นจะท้าให้มีจ้านวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในประเทศ จึงท้าให้เป็นที่
สนใจของผู้ผลิตและผู้ขายธุรกิจประเภทนี้ ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นที่มีจ้าหน่าย
ภายในประเทศมีมากมายหลายตราสินค้า แต่จะมีรายใหญ่เพียงไม่กี่ตราสินค้าที่เป็น
ผู้ผลิตที่ได้รับยอมรับทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และคุณภาพในปีที่ผ่านมา ปตท. ยังคงมี
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเชลล์ 
เอสโซ่-โมบิล บีพี-คาสตรอล คาลเท็กซ์และบางจากตามล้าดับ (ปี พ.ศ. 2557) ดังนั้น
จึงท้าให้ผู้ผลิตน้้ามันหล่อลื่นต่างๆ ออกมาใช้การส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเองให้มากขึ้น โดยปัจจุบันน้้ามันหล่อลื่น
เครื ่องยนต ์ที ่ม ีจ้ าหน ่ายในท ้องตลาดจะสามารถแบ ่งออกได ้เป ็น  3 ชน ิด  ค ือ 
น้้ามันหล่อลื่นธรรมดาหรือน้้ามันแร่ น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์และน้้ามันสังเคราะห์ 
โดยสามารถดูได้จากระยะทางการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการสะดวกในการที่
ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากจะกล่าวถึงชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ เนื่องจากมีการใช้น้้ามันหล่อลื่นมากในภาคยานยนต์ จึงไม่อาจจะทราบ
ได้แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นเหตุหรือแรงจูงใจที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 จากที่ข้อมูลกล่าวและปัจจุบันผู้วิจัยได้ท้างานเกี่ยวกับธุรกิจน้้ามันหล่อลื่น จึง
สนใจที่จะศึกษาในเรื ่องของพฤติกรรมการซื้อของผู ้บริโภค โดยใช้การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินระหว่างชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างและน้าไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ในปัจจุบัน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วีรวัฒน์   ก้าเนิดแก้ว (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้
น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ของเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์และการ
เปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อด้อยระหว่างน้้ามันชนิดมาตรฐานและน้้ามันหล่อลื่นกึ่ง
สังเคราะห์  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย รวมถึงการ
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ทดสอบ Chi-Square ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจมาใช้น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ที่เคยใช้น้้ามันหล่อลื่น
มาตรฐานและไม่เคยใช้น้้ามันหล่อลื่นมาตรฐานมาก่อนเกิดจากการรับทราบคุณสมบัติที่
ดีกว่าทางด้านคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ คือ การใช้งานได้ยาวนานถึง 
5,000 กิโลเมตร และช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุง โดยส่วนใหญ่
ได้รับค้าแนะน้าจากผู้มีความรู้ทางด้านช่างในศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ นอกจากนี้
ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูง มักจะไม่เปลี่ยนตราสินค้าแม้ว่าภาวะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีก็ตาม 
 เกตุวดี   โรจน์สัญญากุล (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างตลาด
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์และ
ศึกษาในเรื่องของสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่อาจจะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อและ
ลักษณะของผู้ซื้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio) จากผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรม
น้้ามันหล่อลื่นในช่วงปี พ.ศ. 2538-2542 มีค่ากระกระจุกตัวบางส่วนซึ่งพิจารณาจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 4 ราย ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส้าคัญในการตัดสินใจซื้ออันเนื่องมาจากการจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่มีผู้ขายน้อยรายจึงท้าให้มีการแข่งขันกันน้อย 
ส้าหรับการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีการจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า โดยจะให้ความส้าคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และรองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ้าหน่ายที่ผู้ซื้อสามารถหาซื้อได้ง่ายและมักจะเลือกหาซื้อในสถานีบริการ
น้้ามัน 
 รัฐา   อุรุโสภณ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่น เพ่ือค้นคว้า
ถึงทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อการส่งเสริมการขายใน 3 ด้านคือ การลดราคา การให้
ของแถม และการจับสลากชิงโชค ใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คนในการใช้เก็บข้อมูล 
เพ่ือน้ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้
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จะเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ขับขี่รถยนต์ในการเดินทางต่้ากว่าหรือเท่ากับ 
1,000 กิโลเมตรต่อเดือน และจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้ามันหล่อลื่นครั้งละประมาณ 
501-1,000 บาท โดยจะท้าการเปลี่ยนถ่ายตามศูนย์บริการ ส่วนเรื่องความคิดเห็นและ
ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการตลาด จะให้ความส้าคัญในด้าน
การลดราคามากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการให้ของแถม และการจับสลากชิงโชค 
นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรจะมีความเหมาะสม มีอรรถประโยชน์
ในความต้องการของแต่ละกลุ่ม อีกท้ังจะต้องไม่ท้าให้คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นลดลง 
 พรทิพย์   พิทยาพงษ์ชาติ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์บี -ควิกและเชลล์ ออโต้
เซิร์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ระหว่างบี -
ควิกและเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ โดยใช้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนแต่จะท้าการสุ่ม
อย่างละครึ่ง ส้าหรับการวิเคราะห์จะใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบทั้งบี-ควิก
และเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ จะน้ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ามาเข้ารับบริการมากที่สุด อายุการใช้
งานของรถอยู่ที่ประมาณ 2-5 ปี จะเข้ารับบริการช่วงวันศุกร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 
08.00-12.00 น. โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยตนเอง ในด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
เลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมในการ
เลือกศูนย์บริการจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ทางด้านระยะเวลาที่ใช้บริการในแต่ละ
ครั้ง 
 วรีรักษ์   ธัญญกิจ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ผลต่อการซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินของบริโภคในจังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือ
ผู้ซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นภายในจังหวัดชลบุรี โดยการออกแบบสอบถามแล้วน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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
ไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการรถยนต์ ซึ่งจะมีพนักงานค่อยให้ความรู้รายละเอียดของสินค้า
ก่อนเพ่ือใช้ประกอบกับการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และยี่ห้อสินค้าที่เป็นที่
เลือกซื้อมากที่สุดคือยี่ห้อ ปตท. โดยให้เหตุผลที่เลือกซื้อยี่ห้อดังกล่าวเป็นในเรื่องของ
คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น และราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนมากจะช้าระเงิน
ด้วยเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย 
และยี่ห้อรถยนต์ที่ ใช้มีความสัมพันธ์กับระยะทางที่ ก้าหนดในการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันหล่อลื่น ระดับการศึกษา ยี่ห้อรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อของรถยนต์ และอายุการใช้งานรถยนต์มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ยี่ห้อของรถยนต์ อายุการใช้งานรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้เป็นประจ้า 
 สมศักด์ิ   โกวิทวุฒิกร (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยในด้านใดบางที่ มีผล
ต่อพฤติกรรมตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอีกทั้งข้อเสนอแนะ
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
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่น ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ความสะดวกในการหาซื้อ และการเพ่ิมปริมาณในราคาเท่าเดิม 
โดยให้ความพึงพอใจกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาในระดับมาก  
มีพฤติกรรมการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิม เหตุผลเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพที่ดีกว่า 
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย และ
ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาก้าหนดเปลี่ยนถ่าย
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น้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้
ในปัจจุบันที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดต่างกันทุกด้าน อายุที่
ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดต่างกัน รายได้เฉลี่ยที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจ้าหน่ายต่ างกัน ความรู้ เรื่องเครื่องยนต์และ
ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ด้ าน
ช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน 
 นัฐพงษ์    ไทยรัก (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่อยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่อง
ของผู้บริโภคซึ่งท้าการวิจัยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ คุณภาพของน้้ามันเครื่อง ปัจจัย
ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
อยู่ในระดับมากได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนเมื่อ
เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืนในท้องตลาด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่มีผลต่อ
การเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ผู้ขายสามารถตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน และสามารถหาซื้อได้สะดวก และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากไดแก่ มีพนักงานแนะน้า ณ จุดขาย และการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
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 วรรณวิภา   บุญแลบ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและความส้าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเขตกรุงเทพฯ ส้าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและน้ามาทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และ F-test จากการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย มีอายุราว 
31-35 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ ปตท. สูตรสังเคราะห์ โดยราคาสินค้าต้องอยู่ในงบประมาณที่จ่ายได้ 
เพ่ือนหรือคนรู้จักเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสื่อ
ประเภทวิทยุและโทรทัศน์ สถานที่ซื้อสินค้าส่วนมากคือ ศูนย์บริการครบวงจร ในการ
เลือกซื้อสินค้าจะมียี่ห้อที่ต้องการอยู่แล้วแต่ต้องให้ช่างยนต์แนะน้าเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก
ที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลมีผลต่อปัจจัยส่ วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องการเลือก
ขนาดบรรจุสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า ควรเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เรื่องส่วนลดสินค้า และของแถม รวมถึงการให้ความรู้กับช่างเครื่องยนต์ เพ่ือช่วย
สนับสนุนการขายสินค้า 
  นรินทร์ พาหุยุทธ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
ส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาก
การวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 30-39 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,001 บาท ใช้รถยนต์ประเภทเบนซิน และส่วนมากใช้รถยนต์
อยู่ในช่วง 3-5 ปี กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญมากที่สุดกับกับปัจจัยทางการเลือกซื้อ
น้้ามันในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า ท้าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน 
การจัดผังร้าน การให้บริการลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า นอกจากนี้พบว่าเพศ
ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้ าน และ
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ด้านการบริหารสินค้าแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้าน
การออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านการบริหารสินค้า และด้านการให้บริการลูกค้า
แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นทุกด้านแตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญ
ต่อปัจจัยด้านการให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน และด้านการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า
แตกต่างกัน ระดับรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน ประเภทรถยนต์ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านการให้บริการลูกค้า และด้านการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า และอายุการใช้งานที่
แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านท้าเล
ที่ตั้ง และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้าแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่
แตกต่างกัน 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 มีการก้าหนดขอบเขตรายละเอียดในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ซื้ อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีดังนี ้
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 1. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน 2558– เดือน
กรกฎาคม 2558 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล จ้านวน 400 คน  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  ชนิดของน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน และข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป 
  - เพศ 
  - อาย ุ
  - ระดับการศึกษา 
  - อาชีพ 
  - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  - ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน 
  - ประสบการณ์การขับขี่
รถยนต ์

ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาด 

    - ด้านผลติภณัฑ ์
    - ด้านราคา 
    - ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
    - ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
 

การตัดสินใจซ้ือน้้ามันหล่อลื่น
เคร่ืองยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์

และชนิดสังเคราะห ์
      - ด้านความถี่ในการซื้อ 
      - ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
      - ด้านแนวโน้มการซื้อยีห่้อเดมิ 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของน้้ามันหล่อลืน่
เคร่ืองยนต์เบนซิน 

       - ชนิดกึ่งสังเคราะห ์
       - ชนิดสังเคราะห ์
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สมมติฐานการวิจัย   
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกันให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน 
 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมแตกต่างกัน 
 3. ผู้ซื้อชนิดของน้้ ามันหล่อลื่น เครื่องยนต์ เบนซินที่ แตกต่างกันให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
 4. ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งและด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) คือ ผู้บริโภคที่เป็น
เจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ตัดสินใจซื้อซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์เท่านั้น โดยท้าการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
เนื่องด้วยไม่ทราบจ้านวนของผู้บริโภคที่แน่นอน จึงใช้การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน ท้าการก้าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งได้ผลลัพธ์จ้านวน 385 คน และได้ท้าการส้ารองตัวอย่างในกรณี
ที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์จ้านวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดเท่ากับ 400 
คน โดยจะเก็บแบบสอบถามผู้ที่ เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่าง และชนิดสังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่างรวมเป็น
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย 
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้ 
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   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครจ้านวน 400 ตัวอย่าง  
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูลจากการค้นคว้าที่เก็บ
รวบรวมจากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ครอบคลุมงานวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากนั้นจึง
น้ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาและน้ามาสร้างเป็นโครงงานวิจัยและแบบสอบถามฉบับร่าง โดยข้อค้าถาม
ของฉบับร่างจะต้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ปรึกษาและขอบเขตของงานวิจัย 
 2.2 สร้างแบบสอบถาม โดยน้าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย หากว่าไม่ผ่าน
หรือไม่สอดคล้องจะน้ากลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนออีกครั้งและหากว่าผ่านหรือ
สอดคล้อง จึงจะน้าไปเสนอต่อประธานและกรรมการ หากว่าไม่ผ่านหรือไม่สอดคล้องจะ
น้ากลับไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการได้เสนอแนะและหากว่าผ่านหรือสอดคล้อง 
จึงน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช้งานเพ่ือเป็นการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจ้านวน 30 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient: α) โดยค่าที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ได้ออกมาควรมากกว่า 
0.7 จึงจะถือว่ามีความเชื่อถือได้ จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.832  นั้น
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 
  2.2.1 ลักษณะของแบบสอบถาม สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบ
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. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal 
Scale) 
 6. ประเภทของรถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
 7. ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ 
(Ordinal Scale) 
 
 ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์
ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะของค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale    
(ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ, 2549: 129) จะโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ 
รวมทั้งหมดเป็นจ้านวน 20 ข้อ ได้แก่ค้าถามทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งใช้มาตราวัดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยมีการ
ก้าหนดเกณฑ ์ดังนี้ 
 
       5      ระดับความส้าคัญ มากที่สุด 
  4      ระดับความส้าคัญ มาก 
  3      ระดับความส้าคัญ ปานกลาง 
  2      ระดับความส้าคัญ น้อย 
  1      ระดับความส้าคัญ น้อยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จะมีลักษณะค้าถามแบบ
ปลายเปิดและแบบปลายปิดจ้านวน 5 ข้อ โดยข้อที่ 1-2 ลักษณะค้าถามแบบมีหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) ส่วนข้อที่ 3-4 ลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ส้าหรับ
ข้อที่ 5 ลักษณะค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
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2549: 129)  ใช้มาตราวัดเกณฑ์ในการอภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยในแต่
ละข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แหล่งที่ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ใช้การวัดข้อมูลแบบ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 2. ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกซื้อ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
 3. ความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น โดยจะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด 
ใช้การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 
 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง โดยจะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ใช้
การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 
 5. แนวโน้มการซื้อยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเดิมในอนาคต 
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 โดยน้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือน้าไปลงรหัส จากนั้นจึงน้าข้อมูลมา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห์และทดสอบสมติฐาน 
ดังนี้ 
 3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือต้องการอธิบายข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาแล้วแปลผลออกมาเป็นผลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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 3.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความ
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
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 เพ่ือทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือค่า t-test  
 3.2.2 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่า F-
test เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่าผล
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งยังไม่ทราบว่าคู่
ใดที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการท้าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เพ่ือหาว่าคู่ใดบ้างที่
มีความแตกต่างกัน ตามวิธีการของ Fisher’s  Least Significant Difference หรือ
เรียกว่า LDS  
 สรุปการวิเคราะห์สมมติฐานในงานวิจัยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้
ทดสอบ คือ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ 
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 
ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของรถยนต์ที่ท่านใช้และ
ประสบการณ์ในการขับขี่ โดยน้าเสนอในรูปของการเปรียบเทียบเป็นค่าความถี่และค่า
ร้อยละ  
 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ซื้อชนิดสังเคราะห์
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 รองลงมาคือช่วงอายุ 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 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ้านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นระดับ ปวส. หรือ 
อนุปริญญา เป็นจ้านวน 60 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 และระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือต่้ากว่ามีจ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ตามล้าดับ 
 อาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 พนักงานบริษัทเอกชน มี
จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อาชีพอ่ืนๆ 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 อาชีพอ่ืนๆ  มีจ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และนักเรียน/
นักศึกษา จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 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 และรายได้เฉล่ีย
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 และรายได้เฉล่ีย
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 
 ประสบการณ์ในการขับข่ีรถยนต์ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการขับข่ี 6-9 ปี จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือขับข่ี
มากกว่า 9 ปีขึ้นไป มีจ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ขับข่ี 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
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน โดยแบ่งออกเป็น 4 
ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ใช้การน้าเสนอการวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
การแปรผลระดับความส้าคัญ  

 ผลการวิจัยการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ที่เลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สามารถสรุปการ
วิเคราะห์โดยจ้าแนกเป็นชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ได้ดังนี้ 

 ชนิดกึ่งสังเคราะห์  
  พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ในระดับมากท่ีสุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.24 และเม่ือพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาด พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์  
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ

มากท่ีสุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองมาคือผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพของน้้ามัน และความน่าเชื่อถือของตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29, 4.22, 4.15 
และ 4.06 ตามล้าดับ 

 ด้านราคา 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก

ที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.34 รองลงมาจะเท่ากันใน 2 เรื่องคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคาเหมาะสมกับ
ขนาด มีการช้าระเงินมีความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 
4.22, 4.21 และ 4.12 ตามล้าดับ 
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 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถที่
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้ามี 
ความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอ่ืนๆ ในการหาซื้อ และใกล้กับแหล่งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36, 4.29, 4.26 และ 4.25 ตามล้าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ 
จุดขาย การเพ่ิมปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และมีของแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.30, 4.17, 4.15 และ 4.07 ตามล้าดับ 

 ชนิดสังเคราะห์  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด

โดยรวมที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ โดยรวม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาด 
พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ

มากท่ีสุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองมาคือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21, 
4.17, 4.13 และ 4.12 ตามล้าดับ 

 ด้านราคา 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก 

โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องของส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.28 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับขนาด การช้าระเงินมี
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ความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 4.14, 4.10 และ 3.92 
ตามล้าดับ 

 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดใน 2 เรื่องที่เท่ากันคือที่ตั้ง
ของร้านและมีจอดรถที่เหมาะสมและมีการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้า มีค่าเฉลี่ย 
4.34 อันดับที่ 3 คือความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยน
ถ่ายน้้ามันหล่อลื่นมี และมีช่องทางอ่ืนๆ ในการหาซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27, 4.23 และ 
4.09 ตามล้าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมในระดับมาก โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย 
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การเพ่ิมปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม และมีของแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.28, 4.15, 4.12 และ 3.99 ตามล้าดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้มีท้าการวิเคราะห์มีทั้งหมด 5 ข้อ 
ได้แก่ แหล่งที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
และแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดิม โดยใช้การวิเคราะห์เพ่ือหาความถี่ 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 และห้างสรรพสินค้าและอ่ืนๆ 
จ้านวน 3 คน เป็นร้อยละ 1.5 ตามล้าดับ 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากศูนย์บริการ
รถยนต์จ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองมาคืออู่ซ่อมรถยนต์จ้านวน 53 คน คิด
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เป็นร้อยละ 26.5 ร้านค้าปลีกจ้าหน่ายอะไหล่ยนต์จ้านวน 50 คน เป็นร้อยละ 25.0 
สถานีบริการน้้ามันจ้านวน 24 คน เป็นร้อยละ 12.0 และห้างสรรพสินค้าและอ่ืนๆ 
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 และอ่ืนๆ 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 และอ่ืนๆ จ้านวน 14 คน เป็นร้อยละ 7.0 
ตามล้าดับ 
   ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีความถี่ในการซื้อจ้านวนครั้งต่อ
ปีน้อยที่สุดคือ จ้านวน 1 ครั้งและมากท่ีสุดจ้านวน 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 
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   ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ มีดังนี ้
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยที่สุด 600 
บาท และมากที่สุด 1,300 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 868.80 บาท และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 164.545 พบว่าส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมากที่สุด
ในช่วงราคาระหว่าง 801-1,000 บาท มีจ้านวน 107 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา
คือช่วงราคาที่น้อยกว่า 800 บาท มีจ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ช่วงราคา
ระหว่าง 1,001-1,200 บาท มีจ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงราคาที่
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
มาตรฐานเท่ากับ 284.209 พบว่าส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมากที่สุด
ในช่วงราคาระหว่าง 1,500-2,000 บาท มีจ้านวน 120 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมาคือช่วงราคาระหว่าง 2,001-2,500 บาท จ้านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
และช่วงราคาระหว่าง 2,501-3,000 บาท จ้านวน 3 คน ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 1.5 
ตามล้าดับ 
   ด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่า 
    ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะ
ซื้อซ้้ายี่ห้อเดิมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
    ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะซื้อ
ซ้้ายี่ห้อเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
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 
  สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการ
ขับขี่มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินไม่แตกต่างกันในทุกด้าน แต่ผู้ซื้อ
ที่แตกต่างกันด้านเพศมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันใน
ด้านความถี่ในการซื้อ ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านอาชีพมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
และผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการขับขี่ มี
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินไม่แตกต่างกันในทุกด้าน แต่ผู้ซื้อที่
แตกต่างกันด้านอายุมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านอาชีพมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
และผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
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   สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน  
 
สรุปการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
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 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 38-47 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
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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.หรืออนุปริญญา แต่ผู้ซื้อน้้ามันชนิดสังเคราะห์
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,001-40,000 บาทต่อ
เดือน จะใช้รถเก๋งเป็นพาหนะ และโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์มี
ประสบการณ์ในการขับขี่ 6-9 ปี แต่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปีขึ้นไป   
 ตอนที่   2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาด 
 ส้าหรับปัจจัยทางการตลาดที่มาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ โดยมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุดและมาก ตามล้าดับ ดังรายละเอียดแยกเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องคุณภาพ
ของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และความเชื่อถือของตราสินค้า 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ รูปแบบของบรรจุ
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ภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของฉลาดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลชัดเจน  
 ด้านราคา สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดในเรื่องของ
การมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่มีความหลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น นอกจากนี้
ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องของการมี
ส่วนลดของผลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้
ความส้าคัญมากในเรื่องราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่มีความ
หลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของการมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์ และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพเป็นอันดับรองลงมา 
 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เลือกซื้อให้ระดับ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาคือ 
มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอ่ืนๆ ในการ
ซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น 
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  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการ ให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เลือกซื้อให้ระดับ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมา
คือ มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องที่มีช่องทางอ่ืนๆ 
ในการซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
ความแตกตา่งกัน โดยที่ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดกึ่งสังเคราะห์จะมีการให้
ความส้าคัญในเรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอเป็นอันดับแรก 
ส้าหรับผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญในเรื่องของมีการ
วางขายในห้างสรรพสินค้า แต่ใน 2 เรื่องนี้ผู้ซื้อน้้ามันทั้งสองชนิดให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุดเหมือนกัน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญ
มากที่สุดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์แต่
ราคาเท่าเดิม มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ราคาเท่าเดิม และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น 
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 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิด     มี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกและอันดับที่สอง ตามล้าดับ ในเรื่องของการใช้
ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์  และมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย 
 ตอนที่   3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
โดยใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
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 
  ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นจากศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้คือ 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
ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์เลือกซื้อยี่ห้อ เชลล์ (Shell) มีการตัดสินใจซื้อจาก
ศูนย์บริการรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นทั้งสองชนิดมีแนวโน้มใน
การเลือกซื้อยี่ห้อเดิมซ้้า 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
 
 
 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University88
88 

 
 

 ด้านเพศ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอายุ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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
ใช้งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการ
ขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายแตกต่างกัน สมมติ ฐ าน ที่  2  ข้ อมู ล
ทั่วไปของผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน 
 ด้านเพศ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างมีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน 
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 ด้านอายุ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านอาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประเภทรถยนต์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
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 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน คือ ด้านความถี่ใน
การซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส้าคัญที่สามารถน้ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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 
  ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ งชนิดกึ่ ง
สังเคราะห์และสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนเป็น
อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์   โกวิทวุฒิกร, 2551: 59) ได้ท้าการศึกษา
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลงานวิจัยพบว่าในด้าน
ผลิตภัณฑ์มีการให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ในเรื่องของฉลากที่ติดบน
ภาชนะบรรจุเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินยังคงมีการใส่ใจในฉลากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลต่างๆ หรือมาตรฐาน
การรับรองที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ 
เช่น เรื่องของบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยดึงดูดและสร้างความม่ันใจมากข้ึน
ให้กับผู้บริโภค  
  ด้านราคา พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ ยังคงมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาใน
ระดับมากที่สุด ในเรื่องของการมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นใน
เรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์   โกวิทวุฒิกร , 
2551: 59) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับ
ความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่องของการลด
ราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  
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  ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ง
ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอด
รถเหมาะสมเพียงพอเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของการน้าไปวางขายใน
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 51) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้าน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดี เซลในกรุงเทพมหานคร มีการให้ระดับ
ความส้าคัญต่อการตัดสินใจโดยรวมในระดับความมากที่สุด ใน 2 เรื่องคือ เรื่องของท้าเล
ที่ตั้งที่มีการอ้านวยความสะดวกเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของสินค้าที่หาซื้อได้
ง่าย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราภรณ์    อันสมบูรณ์ , 2549 : 39) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าให้ระดับความส้าคัญต่อ
ปัจจัยด้านท้าเลที่ตั้ง ได้แก่ มีที่จอดสะดวก สภาพการจราจรบริเวณร้านค้าและความ
สะดวกในการเข้า-ออกในระดับที่มากที่สุด  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยรวมระดับมากที่สุดและมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดมากที่สุดในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ รองลงมาเป็นในเรื่องของการมีพนักงานขายแนะ ณ จุดขาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นัฐพงษ์ ไทยรัก, 2551: 20) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ที่อยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การเลือกใช้น้้ามันเครื่อง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลมากต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่อง ในเรื่องของการมีพนักงานแนะน้า ณ จุด
ขาย และไม่สอดคล้องในเรื่องการมีดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดับปานกลางต่อการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่น 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  
  การตัดสินใจซื้อของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 868.80 บาท 
โดยจะเลือกซื้อน้้ามันยี่ห้อปตท. จากอู่ซ่อมรถยนต์และมีแนวโน้มที่ซ้ือซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย (สมศักดิ์ โกวิทวุฒิกร, 2551: 116) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ
ปตท. และจะเลือกใช้ยี่ห้อเดิมประจ้า โดยจะเห็นได้จากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกลุ่ม
ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นภายในประเทศอันดับแรกยังคงเป็นยี่ห้อปตท. และไม่สอดคล้องใน
เรื่องสถานที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นซึ่งเลือกซื้อจากสถานีน้้ามัน 
  การตัดสินใจซื้อของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิด
สังเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อยี่ห้อเชลล์ จากศูนย์บริการรถยนต์ 
และมีแนวโน้มที่ซื้อซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ, 2551: 46) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่ประเภทน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้คือ สูตรสังเคราะห์ โดยจะเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
จากศูนย์บริการรถยนต์ แต่ไม่สอดคล้องในเรื่องยี่ห้อที่เลือกซื้อ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (จิราภรณ์ อันสมบูรณ์, 2549: 33) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั ดสิ น ใจซื้ อน้้ ามั นหล่ อลื่ นส้ าหรับรถยนต์นั่ งส่ วนบุ คคลของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ เชลล์ และ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมเป็นประจ้า 
 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
  ด้านเพศ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 54) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านอายุ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 56) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านระดับการศึกษา  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาไม่
แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
พบว่าผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือต่้ากว่า มีการให้ระดับความส้าคัญทาง
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่า  ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
อนุปริญญา และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 
หรือต่้ากว่ามีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า
ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
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ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรรณวิภา บุญแลบ, 2551: 64) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,001 บาท ส่วนในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มี
การให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าผู้ซื้อที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,001 บาท และพบว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,000-40,001 บาท การให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด
น้อยกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาท 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ด้าน คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกัน 
  ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 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
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ในการขับขี่
มากกว่า 9 ปี  และพบว่าผู้ซื้ อที่มีประสบการณ์ ในการขับขี่  6-9 ปี  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปี 
 สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน 
 ด้านเพศ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่าง มีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน 2.2 ด้านอายุ  
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  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ 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
ชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุกๆด้าน คือ ด้าน
ความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านอาชีพ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านความถี่ในการซื้อ พบว่าผู้
ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
พบว่าผู้ซื้อที่มีรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการ
ซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
มากกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ ส่วนในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อ
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ครั้งน้อยกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ  
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ ที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน คือ ด้านความถ่ี
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการ
ซื้อยี่ห้อเดิมน้อยกว่าผู้ซื้อที่ ใช้รถเก๋ง ผู้ ซื้อที่ ใช้รถตู้หรือรถแวน และผู้ซื้อที่ ใช้รถ
อเนกประสงค ์
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถเก๋ง มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมน้อยกว่าผู้ซื้อที่ใช้รถตู้หรือรถแวน และผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ 
 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน พบว่า 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
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การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน พบว่า 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในแต่ละด้านจากงานวิจัย มีดังนี้   
 1. ควรมีการพัฒนาในเรื่องของฉลากบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบให้ดึงดูดหรือเป็น
ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 2. ควรมีการจัดท้าเอกสารหรือแผ่นโฆษณาในเรื่องขององค์ความรู้ที่น่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคอีกทาง โดยท้าการติดตั้ง
ไว้ตามศูนย์บริการหรือสถานที่ที่มีจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น 
 3. ควรมีการขยายสถานที่จัดจ้าหน่ายไปยังสถานที่อ่ืนๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ และ
ศูนย์บริการรถยนต์ให้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นจาก 2 แหล่งนี้เป็นส่วนใหญ่  
 4. ควรใช้การส่งเสริมการตลาดในด้านส่วนลดราคาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 
 5. ควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดารา ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างตราสินค้าหรือสร้างความน่าเชื่อถือ 
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รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
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 จ ากัด 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 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามแนวคิดของ 
Marketing Mix: 7 Ps  คือ  ผลิตภัณฑ์   (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place หรือ Distribution)  การส่งเสริมการตลาด  ( Promotion) บุคคล (People)   
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence & Presentation)   
กระบวนการ (Process)   

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
nattawat.sangphukeaw@gmail.com 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี 
ร้อยละ 41.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 ระยะเวลาที่ท างานในธนาคาร
มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 
จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 55.2 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามแนวคิดของ 
McKinney 7-S Framework คือโครงสร้างองค์กร (Structure)  กลยุทธ์ (Strategy) 
การจัดการบุคคลเข้าท างาน (Staff)  (Managerial) รูปแบบ (style)  ระบบ (System)  
ค่านิยมร่วม (Shared value)  ทักษะ (Skill)    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกน าไปสังเคราะห์และจัดท าเป็นรูปแบบ
การเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้รับบริการจ านวน 18 ประเด็น และ มี
ประเด็นส าคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้ให้บริการจ านวน 11 ประเด็นโดยใช้แนวคิดในเชิง
ทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใน 4 มุมมอง  คือ ผู้รับบริการ 
(Customer Perspective) กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) การ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning & Growth or Learningand Development 
Perspective)  และเก่ียวกับการเงิน (Financial Perspective)  

ค าส าคัญ:  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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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 
2522 มาตรา 4 ธนาคารพาณิชย์หมายถึง “ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์ โดยการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่ง
หรือหลาย มีการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  การรับฝากเงิน  การบริการ
เงินกู้  การบริการด้านการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคลุมตามความ
ต้องการของลูกค้า  หรือผู้บริโภคนั่นเอง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้แก่  ระดับการเปิดประเทศ ผลิตภาพการ
ผลิต  และการบริการ  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จด้าน
บริการ  ซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจบริการที่มีการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ  และมีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งกระบวนการบริการต้องมีผลิตภาพ 
(Productivity) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้จากภาวการณ์
แข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  ท าให้ธุรกิจธนาคารทั้งที่เป็นของเป็นไทย และของ
ต่างชาติต่างก็พยายามแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพ่ือช่วงชิงฐานลูกค้าให้อยู่ในมือของตนมาก
ทีสุ่ด  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย  รูปแบบการเพ่ิม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้รับบริการ สามารถ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจ  
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิต/ผลิตภาพ  (Productivity Techniques and 
Tools) เป็นตัวช่วยให้ประสบความส าเร็จ ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง จ านวน
ของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยการผลิตผลิตภาพสามารถจ าแนกตามประเภท
ของปัจจัยการผลิต  คือการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัย
การผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพของแรงงานความหมายของ ผลผลิต การเพ่ิมผลผลิต อัตราการผลิต  ผลิตภาพ 
และ การเพ่ิมผลิตภาพคือ จ านวนหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตสินค้าหรือบริการหรือสัดส่วนระหว่าง "จ านวนผลผลิตที่ผลิตได้” (Output) กับ 
"จ านวนปัจจัยการผลิตที่ใช้   (Input) เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนนั้นการเพ่ิมผลิตภาพ
(Productivity Improvement) การให้บริการความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการ
ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท า
ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่การที่จะท าให้
เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้องให้บริการ
ที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป  เราแบ่งธนาคารพาณิชย์ตาม
ขอบข่ายการด าเนินงานได้ 2 แบบคือธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารเดี่ยว  (unit 
banking) และธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารสาขาระบบธนาคารเดี่ยว หมายถึง 
ระบบที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีส านักงานเพียงแห่งเดียวด าเนินการโดยเอกเทศ  ไม่
อยู่ใต้การควบคุมของธนาคารอ่ืน ระบบธนาคารสาขา หมายถึง ระบบการธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งหนึ่งมีสาขามากมายหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือใน
ต่างประเทศด้วย เพ่ือความสะดวกในการโยกย้ายถ่ายเทเงินทุน ระหว่างประเทศ และ
ให้บริการด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคาร สาขาแต่ละแห่ง
จะให้บริการในท้องถิ่นที่ สาขาตั้ งอยู่แต่นโยบายการด าเนินงานอยู่ที่ส านักงาน
ใหญ่   ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นระบบธนาคารสาขา
เช่นเดียวกับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์การประกอบธุรกิจ
ประเภท รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้  
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วัตถุประสงค์    
      1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง      
      2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                                                                                   
      3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
ขอบเขตงานวิจัย  
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         ประชากร  (Population) ที่ ใช้ ในการศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  คือ  ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย  จังหวัด  ขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ผู้ให้บริการจ านวน 105 คนผู้รับบริการ 385 คน 
แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม   ได้แก่    
        ผู้ให้บริการ  ได้แก่  ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มี
ชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มตัวอย่างใช้
การค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี , 
2548)  ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ  95  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  105  คน 

ผู้รับบริการ  หรือ ลูกค้าที่ เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane 
โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่   0.95  ท าการการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ชั้ น ภู มิ  (Stratified Random 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบั งเอิญ  (Accidental Sampling) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
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         ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค  
         ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ 

จ านวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ประ 
ชา 
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 18 15 4 3 6 5 3 2 

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) 

13 10 1 1 1 1 6 3 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 13 10 2 1 2 1 2 2 

ธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 1 1 0 0 1 1 

ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) 9 7 1 1 2 1 2 2 

ธนาคารทิสโก ้
จ ากัด (มหาชน) 1 0 0 0 0 0 0 0 

ธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

2 2 0 0 2 1 0 0 

ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

17 13 6 4 5 4 3 2 
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       ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนสาขากับกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนใน 
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รายชื่อ 

จ านวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ประ 
ชา 
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 7 5 1 1 2 1 1 1 

ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน) 4 3 0 0 0 0 1 1 

ธนาคารไอซีบซีี 
(ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

ธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 87 65 16 12 20 14 19 14 

รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
กรุงเทพ 
จ ากัด 
(มหาชน) 18 49 4 11 6 17 3 8 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 111

111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยุธยา 
จ ากัด 
(มหาชน) 13 35 1 3 1 3 6 17 
ธนาคาร
กสิกรไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 13 35 2 5 2 5 2 5 
ธนาคาร
เกียรติ
นาคิน 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 1 3 0 0 1 3 
ธนาคาร
ทหารไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 9 24 1 3 2 5 2 5 
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รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
ทิสโก ้
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 
ธนาคารซี
ไอเอ็มบี 
ไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 2 5 0 0 2 5 0 0 
ธนาคาร
ไทย
พาณิชย์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 17 46 6 15 5 14 3 8 
ธนาคาร
ธนชาต 
จ ากัด 
(มหาชน) 7 19 1 3 2 5 1 3 
ธนาคารยู
โอบี 
จ ากัด 
(มหาชน) 4 11 0 0 0 0 1 3 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น  (Independent Variable)  ของการเพิ่มผลิตภาพบริการธนาคาร
พาณิชย์อกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่  แบบจ าลอง 7-S  นี้เป็นกรอบการ
พิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์
องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์การเป้าหมายขององค์การระบบการ
ด าเนินงานทักษะที่ใช้ในการท างาน  บุคลากรรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่
ต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place หรือ Distribution)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) การสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation)  กระบวนการ
(Process) ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation)  ของ
ลูกค้าในปัจจุบัน 

รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
ไอซีบีซี 
(ไทย) 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 
ธนาคาร
แลนด์
แอนด์
เฮ้าส์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 

รวม 87 236 16 43 20 54 19 52 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

                                                                

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

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

1. ผู้ให้บริการ 
 1.1 ผู้จดัการ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ี 
     

2. ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 

     

ปัจจัยที่มี
ผลต่อการ
เพิ่มผลิต
ภาพการ
ให้บริการ
ธนาคาร
พาณิชย์
เอกชน                                                                                                           
ในภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

 

รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน                                                                                                          
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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 แบบจ าลอง 7-S  นี้เป็นกรอบการพิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อ
การบริหารองค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
โครงสร้างองค์การ  เป้าหมายขององค์การ  ระบบการด าเนินงาน  ทักษะที่ ใช้ในการ
ท างาน  บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ 
    กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล
(People) การสร้างและน าเสนอลักษณ ะทางกายภาพ  (Physical Evidence & 
Presentation) กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (Physical 
Evidence and Presentation) ของลูกค้าในปัจจุบัน 
 
ข้อสมมติฐานการวิจัย  
 ตัวแปรทุกตัวที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส าคัญที่มีผล
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณแลคุณภาพ 
(Mix Methodology)  เพ่ือศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ชน ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจ านวน4จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม  กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  
ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ กลุ่มที่ 2  ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการวิจัย   ดังต่อไปนี้  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  (Population)  ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  คือ  ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย  จังหวัด  ขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ผู้ให้บริการจ านวน 105 คน ผู้รับบริการ 385 คน 
แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม   ได้แก่             
        ผู้ให้บริการ   ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอ่ืนสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี , 2548)  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105  คน  
        ผู้ รับบริการหรือลู กค้ าที่ เข้ าใช้บริการ  ธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane 
ท าการการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
   ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 385 
ตัวอย่าง โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่  0.95 ก าหนดสัดส่วนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่
ละจังหวัดของผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการ  จ านวนทั้งหมด 385 คนโดยการ
เทียบอัตราส่วนจากจ านวน สาขาของธนาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ           
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
             แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive   Random  Sampling)  ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนหรือผู้ให้บริการ โดยก าหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างไว้ในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   โดยเน้นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ 
7S ใน ก า ร เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ธ น าค า รพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ 
105 คน 
   แบบสอบถาม  (Questionnaires) ใช้รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการสอบถามผู้รับบริการหรือลูกค้าที่ เข้าใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วยประชากรใน
เขตพ้ืนที่ที่ เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน  ในด้านมุมมองของหลักการ 7P 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  การ
ส่งเสริมการตลาด ( Promotion) บุคคล (People)การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation) กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation) จ านวน 385  คน   
        การสร้างเครื่องมือ  

 การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ ใช้เป็นแนวในการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
            ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดมุมมองใน
โครงสร้างองค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการด าเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการท างาน  
บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการหรือคาดคิด  ร่าง
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของกรอบความคิดกับข้อค าถาม  โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องเหมาะสมส าหรับงานวิจัยน า
แบบสอบถามไปทดลองหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ชุด   
 ชุดที่ 1 ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการโดยก าหนดขอบเขตกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    
 ชุดที่ 2 ใช้สอบถาม ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ส าหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์จะคัดออกและท าการเก็บข้อมูลใหม่ให้
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เท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  จากนั้นน าแบบสอบถามในส่วนที่เป็นมาตรตราส่วน
ประเมินค่ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์ 
 Alpha ( = Coefficient) ของ Cronbach’s Coefficients  Alpha 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
ด าเนินการโดยติดต่อล่วงหน้าและอธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบวัตถุประสงค์พร้อมทั้ง
ขอค ายินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งชี้แจงผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆและ
ในขณะสัมภาษณ์ก็จดบันทึกพร้อมทั้งกล่าวทบทวนเน้นย้ าข้อมูลส าคัญเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้บันทึกมีความเข้าใจตรงกับค าให้สัมภาษณ์    แบบสังเกต  บันทึกการสังเกต  ทั้งตอน
สัมภาษณ์และบันทึกสิ่งที่พบเห็นปรากฏการณ์ที่ เกิดในขณะเก็บข้อมูล ภาพถ่าย 
ถ่ายภาพ-บันทึกภาพ ในวันเก็บข้อมูล ณ สถานที่จริง เก็บข้อมูล ตามความ เหมาะสม 
โดยได้รับค าอนุญาตจากผู้บริการ และ/หรือ ประชาชน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ตามแนวคิด
ของ Mile and Huberman (1994)  ดังนี้   
 1. จัดระเบียบข้อมูล (Data or Garnishing) เพ่ือจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบ
ทั้งด้านเนื้อหาและกายภาพ  ให้พร้อมที่จะแสดงและน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ 
 2. แสดงข้อมูล (Data Display) เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3. หาข้อสรุปตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation and Verification) เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
ผลการวิจัย 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมการค านวณชุดค่าสถิติ
ส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  3  ตอน คือ            
   ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1ศึกษา
สภ าพ ปั จ จุ บั น แ ล ะปั ญ ห าก าร ให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ชน ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่  จ านวน (Frequency)  และร้อยละ 
(Percentage) 
   ตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) โดยวิธี Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกน
ออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal) เพ่ือสกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป  
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการหมุนแกนคือตัวแปรส าคัญของแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficients) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะถือ
ได้ว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญจริงๆ  

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3.น าเสนอ
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปพัฒนารูปแบบการ
บริการตามแนวคิดของ Balanced Scorecard หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าว
ไปจัดท าสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12  คน 
เป็นผู้วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ  ส่วนข้อเสนอแนะได้รับจากการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้
น าไปปรับปรุงแก้ไขร่าง “รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”ที่ทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์   
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่
จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)    
  2. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ข้อที่1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถิติ
ที่ใช้ได้แก ่จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  3. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางสถิติที่ ใช้ ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) โดยวิธี 
Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ 
(Varimax Orthogonal) เพ่ือสกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญ 
   4. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่  3 น าเสนอรูปแบบการเพิ่มผลิต
ภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                                            
โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ์  
และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปพัฒนารูปแบบการบริการตามแนวคิดของ 
Balanced Scorecard หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าวไปจัดท าสนทนากลุ่ม 
(Focus Group  Discussion)   
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงตอนกลาง 3) น าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ข้อมูลที่น ามา
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ศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรง (vailidity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน ได้มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องรวมทั้งฉบับเป็น  0.94 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) เป็น 0.970 และ .873 โดยการสอบถามจาก
ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคาร จ านวน 105 คน จาก 142 
คน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970: 607-610) และสอบถามจากผู้รับบริการธนาคาร จ านวน 385 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% รวมจ านวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 490 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการสุ่ม และจ านวนทั้งหมดนี้ได้มาจากการ
เลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Ramdom Sampling)    
 ส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่ 3 จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 “น าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” ตอนนี้ เป็นการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบขั้นแรกผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็น
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและในขั้นต่อไปได้น ารูปแบบดังกล่าวไปน าเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ช่วยกันวิพากษ์ หลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามค าเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยจะได้น ามาเสนอและเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วง
อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 39.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.6 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 -20,000 บาท ร้อยละ 32.7 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 27.3 
ความถี่การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 61.8  ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 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 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางค่าสถิติที่ ใช้ ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  
Deviation) 
 ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7ด้าน ประกอบด้วย 1 
ด้านผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพและ 7 ด้านกระบวนการ 
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยภาพรวม 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์ 
       พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านราคา 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านบุคคล 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกระบวนการ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
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ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่งเป็น
ปัจจัยคัดสรร (Selected Factors) ทั้งหมด 51 ข้อ จากสภาพปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด    
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ7 ด้านกระบวนการ   
 ตัวแปรที่ เป็ นปั จจัยต่อการให้ บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 51 ประเด็น  

ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้น
จากการหมุนแกนเพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาสร้างและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30 
ขึ้นไป เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัด
ความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.948 นอกจากนี้ยัง
พบว่าข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 10 องค์ประกอบหลัก โดยทั้ง 10 
องค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 71.134 ส าหรับผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปรส าคัญเพ่ือน าไปสร้างและ
พัฒ นารูป แบบ การเพ่ิ มผลิ ตภ าพ ให้ บ ริการธน าคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 18 ประเด็นส าคัญ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105) 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 41.9  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 
ระยะเวลาที่ท างานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 
55.2 
     วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ส าหรับตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ  4) ด้านรูปแบบ  
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
โดยภาพรวม 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านระบบ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านรูปแบบ 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านทักษะ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านทักษะโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านบุคลากร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
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วัตถุประสงค์ที่ ข้อที่  2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการ

ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในทัศนะของผู้
ให้บริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่งเป็น
ปัจจัยคัดสรร (Selected Factors) ทั้งหมด 25 ข้อ จากสภาพปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ  4) ด้านรูปแบบ 5) ด้านทักษะ 6) ด้าน
บุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 
และหมุนแกน ออโธกอนอลแบบ วาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพ่ือ
สกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป ตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 25 ประเด็น  
 ผลจากการหมุนแกนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่
ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกนเพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
วัดแบบ ไกเซอร์  เม เยอร์ -โอลกิน  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.750 นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลทั้ งหมดสามารถสกัด
องค์ประกอบได้เป็น 7 องค์ประกอบหลัก โดยทั้ง 7 องค์ประกอบดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้   ร้อยละ 63.915  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปรส าคัญเพ่ือน าไปสร้างและ
พัฒ นารูป แบบ การเพ่ิ มผลิ ตภ าพ ให้ บ ริการธน าคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 11 ประเด็นส าคัญ  
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 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน าเสนอรูปแบบการเพ่ิม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกน าไปสังเคราะห์และจัดท าเป็นรูปแบบการ
เพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยใช้แนวคิดในเชิงทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ใน  4 มุ มมอง (Perspectives) ได้ แก่  มุ มมองเกี่ ยวกับผู้ รับบริการ (Customer 
Perspective) มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning & Growth or Learning 
and Development Perspective) แ ล ะ  มุ ม ม อ ง เกี่ ย ว กั บ ก า ร เงิ น  (Financial 
Perspective) เป็นแนวทางในการด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้น าเอารูปแบบดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน
ช่วยกันวิพากษ์ และในขั้นสุดท้ายหลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามค าเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 สร้างและพัฒนาร่างรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 1. มุมมองด้านผู้รับบริการ  (Customer Perspective) 
 1.1 ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) ผู้ให้บริการจะต้องแสดง
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควรให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้และตรง
ต่อเวลา 
 1.2 การให้ความมั่นใจ  (Assurance)  ผู้ให้บริการต้องท าให้ลูกค้ามั่นใจโดย
ปราศจากความเสี่ยงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ท าให้เกิดความเชื่อใจได้ใน
ตัวผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 1.3 การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  การตอบสนองต้องมีความ
ตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มท่ี 
 1.4 การดูแลเอาใจใส่  (Empathy)  การจัดเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย 
ระหว่างขาย และหลังการขาย 
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  1.5  รูปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการ 
เช่น อุปกรณ์ทันสมัย เทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้บริการ 
 
 2. มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือปลุกจิตส านึกให้พนักงาน ได้ตระหนักถึง ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย พนักงาน และเครือข่ายพันธมิตร ที่
เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาอย่างเข้มข้น เพ่ือเตรียมความพร้อม 

3. มุมมองการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth Perspective) 
 3.1 การฝึกอบรมภายในธนาคาร ประกอบด้วย 
  3.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต  
  3.1.2 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจหลัก ส าหรับผู้จัดการสาขา  
  3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสู่ความส าเร็จส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง  
       3.1.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 การฝึกอบรมภายนอกธนาคาร ประกอบด้วย 
3.2.1 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

                   3.2.2 หลักสตูรพัฒนากรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง  
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 เงินฝากประจ า 

 4.2 บริการด้านการเงินการธนาคาร 
 4.2.1 บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค 

4.2.2 การโอนเงิน 
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 4.2.3 เช็คของขวัญ 
 4.2.4 แคชเชียร์เช็ค 

 4.2.5 การเรียกเก็บตามตั๋วเงิน   
 ขั้นที่ 2 น าร่างรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท่ีได้พัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ช่วยให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า สามารถช่วยท าให้ลูกค้าสบายใจ จะคอยติดตามและแจ้งกลับ  เพ่ือให้
ลูกค้าทราบว่าปัญหายังอยู่ในความดูแลของทีมงานบริการและจะพยายามท าให้ลูกค้าได้
ใช้บริการที่ประทับใจเสมอ  ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส ที่จะได้หามุมมองใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรติดต่อเข้ามา จะฟัง เก็บข้อมูล
และเลือกวิธีการที่เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยท าให้ปัญหาของลูกค้า
ได้รับการดูแลได้รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยช่วยให้ใช้
ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล จะรู้ว่า ความส าเร็จของการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนงาน
ภายในองค์กรทุกส่วนงานที่เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าในเรื่องต่างๆ  
 
อภิปรายผล  

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ความถี่การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้
บริการบ่อยที่สุดธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ คือ ชื่อเสียง ความ
มั่นคง รับริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการด้านเงินฝาก ระยะเวลาที่
เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
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 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยภาพรวม 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์ 
       พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านราคา 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
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การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านบุคคล 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกระบวนการ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105) 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 41.9  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 
ระยะเวลาที่ท างานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 
55.2 
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 วัตถุประสงค์ที่  1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ส าหรับตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ 4) ด้านรูปแบบ   
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
โดยภาพรวม 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านระบบ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านรูปแบบ 
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 2.10 ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อรูปภำพหลังแสดงรูปภำพ จัด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง 

 

 
 
ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
            ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12) 
 

 2.11 ตาราง  (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย 
และในกำรพิมพ์ตำรำงก ำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ 
ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร 

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก 
ลำว สำละวัน ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง 

ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ 
กัมพูชำ พระวิหำร ป่ำสงวนพระวิหำร 

 
 2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดส ำหรับ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ 
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เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยท าให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการดูแลได้
รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย  
 3. ช่วยให้ใช้ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล  จะรู้ว่า 
ความส าเร็จของการช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น 
แต่อยู่ที่ส่วนงานภายในองค์กร ทุกส่วนงาน ที่เป็นกลไกส าคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวกที่มองเห็นคุณค่า ศักยภาพของทีมงาน  ผู้
ให้บริการจะพยายามสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการทักทาย ส่งรอยยิ้ม ให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ทุกส่วนงาน ทุกครั้งด้วยความยินดี เมื่อถึงวัน ที่เราขอ
ความช่วยเหลือ เราก็จะได้รับแรงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากเต็มที่จากทุกส่วนงาน
เช่นเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการในการปฏิบัติตัวหรือเตรียมความพร้อมกับ
ภาวะเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 
 3. ศึกษาการจัดการการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
เอกสารอ้างอิง 
นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. (2548). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ:  
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. 2nd ed.  
 Thousand Oaks: SALE Publications. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for  
 Research Activities. Educational and Psychological Measurement,  
 30(3), pp. 607-610. 
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การจดัการความรู้ของข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 13  
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

Knowledge Management of Army Officers in Division 13  
Mueang District, Lopburi Province 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือ 1) ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร
ทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและ 2) เปรียบเทียบกำร
จัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ตำมกำรจ ำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือนประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรม  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรทหำรมณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 223 
คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.820 สถิติที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยรำยคู่ภำยหลัง โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย ดังนี้ 
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ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บ และกำรสืบค้นควำมรู้และ
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
 2. กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ไม่แตกต่ำงกัน 
 
ค าส าคัญ: กำรจัดกำรควำมรู้ มณฑลทหำรบกท่ี 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  
 
บทน า 
 ในสภำวะกำรณ์ของโลกมีกำรแข่งขันสูง นอกจำกทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นปัจจัย
หลักขับเคลื่อนให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ ควำมรู้ก็มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย ซึ่งกำรพำ
องค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จและอยู่รอดในยุคนี้ ต้องอำศัยฐำนควำมรู้ที่มั่นคง มีระบบ
และควำมต่อเนื่อง ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง 
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทจะท ำให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้ (พรธิดำ 
วิเชียรปัญญำ, 2547: 12) ได้กล่ำวสรุปว่ำ สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้เป็นสังคมที่ควำมรู้
ได้เปลี่ยนมำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง กำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือกำรแข่งขันและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจึงเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งของกระบวนกำรพัฒนำประเทศ  และ
เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยว่ำกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมส ำคัญกับงำนทุกอย่ำงใน
องค์กำร กำรจัดกำรควำมรู้ที่ดีน ำมำซึ่งกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ก่อเกิดควำมรู้กับ
องค์กรโดยรวม (ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2549: 252) 
 ปัจจุบันหลำยประเทศได้ประกำศว่ำประเทศของตนก ำลังมุ่งพัฒนำไปสู่ยุค
เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ซึ่งมีกำรน ำควำมรู้มำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรท ำงำนและแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ เช่น ประเทศสวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมำร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนำดำ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วยที่ถือว่ำควำมรู้ เป็นหัวใจส ำคัญที่สร้ำงมูลค่ำให้เกิดขึ้นในองค์กร องค์กร
จะอยู่รอดได้และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน หำกมีกำรใช้ควำมรู้ใน
กำรพัฒนำกำรท ำงำนและแก้ปัญหำให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2551: 3-4) ควำมรู้จึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ำที่สุดขององค์กร เป็นทรัพย์สินที่มี
ลักษณะเฉพำะโดดเด่นกว่ำทรัพย์สินอ่ืนๆ คือทรัพย์สินที่ไม่มีขีดจ ำกัด ยิ่งใช้ยิ่งเพ่ิม ยิ่งใช้
มำกเท่ำไรก็ยิ่งมีคุณค่ำเพ่ิมมำกขึ้นเท่ำนั้น (บุญดี บุญญำกิจ และคณะ, 2548: 7) แต่
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เนื่องจำกองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิด
ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรู้จึงจะมำกขึ้นเท่ำตัวใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ กำรเรียนรู้ที่เร็วกว่ำ
คู่แข่งคือหนทำงแห่งชัยชนะ เศรษฐกิจในยุคใหม่เน้นทั้งควำมรู้และควำมรวดเร็ว องค์กร
มีกำรท ำผิดซ้ ำซำกในสิ่งเดิมๆ ควำมรู้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชำญเมื่อลำออกไปท ำให้องค์กรขำด
ควำมรู้นั้นไป อีกทั้งองค์กรมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในองค์กรหลำยๆอย่ำงแต่ไม่มีกำร
จัดกำรและน ำมำใช้ และองค์กรมีควำมคิดริเริ่มซ้ ำซ้อนกันหรือเรื่องเดิมๆ ซ้ ำๆ กัน ซึ่ง
ส่งผลให้ทุกองค์กรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น (บดินทร์ วิจำรณ์ , 
2550: 9-10) 
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำรไป
พร้อมๆ กันคือ กำรบรรลุเป้ำหมำยของงำน กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน กำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  “กำรจัดกำรควำมรู้” คือ
กระบวนกำรที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรเพ่ิมมูลค่ำหรือคุณค่ำของกิจกำรขององค์กร กลุ่ม
บุคคล หรือเครือข่ำยของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร กำรจัดกำรควำมรู้ คือ เครื่องมือพัฒนำ
ผลงำนของบุคคล องค์กร เครือข่ำย และพัฒนำสังคมในภำพรวมในยุคสังคมเศรษฐกิจ
บนพื้นฐำนควำมรู้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 214)  
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มำตรำ 11 ก ำหนดว่ำส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยมีแนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ กำรสร้ำง
ระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรให้กว้ำงขวำง ประมวลผลควำมรู้เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรได้ถูกต้องรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้
ข้ำรำชกำรเป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีคุณธรรม ตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ, 2555: ออนไลน์ ) 
 กองทัพบกเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนควำมมั่นคงของประเทศหน่วยงำนหนึ่ง ได้มี
กำรเตรียมกำรและเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
ฝึก และด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมพร้อม โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำกองทัพบก ให้มีควำมพร้อมสู่อนำคต ในด้ำนควำมทันสมัย ด้วย
เทคโนโลยี โดยให้ทุกสำยงำนพิจำรณำน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกระบวนกำร
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ท ำงำน หรือพัฒนำหน่วยงำน เพ่ือให้มีควำมทันสมัย ทั้งด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ สถำนที่ 
มุ่งสู่กำรเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีมำตรฐำนในระดับสำกล และเป็นที่ยอมรับของมิตร
ประเทศ  ซึ่ งตำมรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณ ำจักรไทย พ .ศ . 2550 หมวด  5  มี
กระทรวงกลำโหมเป็นกระทรวงหลักรับผิดชอบโดยมีกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กระทรวงกลำโหมแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. 2555 มำตรำ 19  ได้ก ำหนดให้กองทัพบกมีหน้ำที่ “เตรียม
ก ำลังทำงบก และป้องกันรำชอำณำจักรมีผู้บัญชำกำรทหำรบกเป็นผู้บังคับบัญชำ” ซึ่ง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดส่วนรำชกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็นกลุ่มตำมส่วนรำชกำร
ที่มีลักษณะงำนประเภทเดียวกันเป็น 7 ส่วนคือ 1) ส่วนบัญชำกำร 2) ส่วนก ำลังรบ 3) 
ส่วนสนับสนุนกำรรบ 4) ส่วนส่งก ำลังบ ำรุง 5) ส่วนภูมิภำค 6) ส่วนกำรศึกษำ และ 7) 
ส่วนช่วยพัฒนำประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย, 2555: 21-40) จำกนโยบำย
ผู้บัญชำกำรทหำรบกในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรทหำรบกเพ่ือมุ่งสู่ปีแห่งกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรและกำรฝึกของกองทัพบกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์  โดยมุ่งเน้นกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ให้กับกองทัพบก  โดยกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรม 
ควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำ
รูปแบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพรำะกองทัพคือก ำลังส ำคัญคือรั้วของชำติ 
คือผู้ที่จะปกป้องดูแลประเทศให้ด ำรงอยู่ได้โดยปรำศจำกควำมไม่สงบ ทั้งทำงด้ำน
กำรเมืองเศรษฐกิจ  สังคมกำรทหำร  สภำพแวดล้อม พลังงำนและเทคโนโลยีสิ่งต่ำงๆ 
เหล่ำนี้รวมทั้งผลกระทบจำกภำยในและภำยนอกประเทศท ำให้ประเทศชำติต้องเผชิญ
กับควำมท้ำทำยและมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงภัยอันตรำยมำกขึ้น  (ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ , 2556 : 14-15 ) ซึ่ งจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรนั้นมี
ควำมส ำเร็จในขั้นตอนของกำรเริ่มต้นเท่ำนั้น ซึ่งยังพบปัญหำในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรแสวงหำควำมรู้ พบว่ำ บุคลำกรมีภำระงำนที่มำกจนท ำให้ไม่มีเวลำเพียงพอในกำร
แสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ มีอุปสรรค์ในเรื่องของกำรขำดกำรบันทึกเหตุกำรณ์
หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร กำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ พบว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับบุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรรับผิดชอบดูแลและจัดเก็บ
ควำมรู้ ระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ให้เป็นระบบและทันสมัยอยู่เสมอ แต่ละแผนกไม่มีมุม
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หนังสือ หรือมุมจัดเก็บควำมรู้ของตนเอง จะมีเพียงห้องสมุดรวมขององค์กร และกำรใช้
ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ พบว่ำ บุคลำกรที่ได้รับกำรส่งตัวไปอบรม ไม่น ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมมำถ่ำยทอดให้บุคลำกรคนอ่ืนๆ ในองค์กรได้รับรู้ และ
ควำมรู้ที่องค์กรมีอยู่เป็นควำมรู้ที่ไม่ทันสมัยไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ (มณฑลทหำรบกที่ 13, 2557: 2) 
 มณฑลทหำรบกที่  13 เป็นหน่วยงำนหนึ่ งที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภำคที่  1 
รับผิดชอบส่งเสริมกำรเรียนรู้ของก ำลังพลทุกระดับในกำรแสวงหำควำมรู้และข้อมูล
ข่ำวสำรทำงสื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนทำงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วน ำมำพัฒนำให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเป็น
ทหำรมืออำชีพ ที่สำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดั่งคติพจน์ที่
ผู้บัญชำกำรทหำรบกได้มอบไว้ ในปีแห่งกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทัพบก ควำมว่ำ 
"เสริมสร้ำงศักยภำพในหน้ำที่ มีควำมรู้ บูรณำกำรสู่ควำมเป็นทหำรมืออำชีพ" มีกำรแบ่ง
ส่วนงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งยังมีควำมพร้อมในเรื่องบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถหลำยด้ำน แต่ไม่มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ไม่สำมำรถรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ทั้งในส่วนขององค์กร และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรไปสัมมนำหรือกำรอบรม
ต่ำงๆ ได้ ควำมรู้นั้นจึงไม่สำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่ำงที่ควรจะ
เป็น ซึ่งในเดือนกันยำยน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
รู้ระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี เกษียณอำยุรำชกำร โยกย้ำย หรือลำออกจ ำนวนมำก เมื่อ
บุคลำกรเหล่ำนี้ออกไป ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวก็หลุดออกตำมไปด้วย องค์กรไม่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมำถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรใหม่ที่มำรับหน้ำที่แทนให้
สำมำรถต่องำนในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงรำบรื่น หรือเมื่อองค์กรส่งข้ำรำชกำรไปเข้ำรับกำร
อบรมหรือเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ ควำมรู้ที่ข้ำรำชกำรได้รับมำนั้นไม่สำมำรถน ำมำ
ถ่ำยทอดสู่ผู้ที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (มณฑลทหำรบกที่ 13, 
2557: 2)  
 จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลำกรของมณฑลทหำรบกท่ี 13 ได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำวจึงได้ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัด
มณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 4 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 143

143 
กระบวนกำร คือ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ 
และกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชำใช้ข้อมูลใน
กำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของมณฑลทหำรบกที่  13 ให้มี
ประสิทธิภำพ และท ำให้ข้ำรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรใฝ่รู้และฝึกที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต อันจะท ำให้ข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและพัฒนำในสภำพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเหมำะสม 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบก
ที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตำมกำรจ ำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ 
รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์ในกำรวิจัย  ดังนี้ 
 1. ข้ำรำชกำรทหำร หมำยถึง นำยทหำรชั้นสัญญำบัตรและนำยทหำรชั้น
ประทวนที่ท ำงำนอยู่ที่มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วน
ของหน่วยงำนทั้งควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  โดยผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำงๆ และน ำเอำควำมรู้มำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำมำเผยแพร่หรือน ำกลับมำ
ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนในมณฑลทหำรบกที่
13 ภำยใต้แนวควำมคิด 4 ประกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  2.1 กำรแสวงหำควำมรู้ หมำยถึง กำรค้นหำควำมรู้ที่มีประโยชน์จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถน ำมำจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งเป็น
แหล่งควำมรู้ที่มำจำกตัวบุคคล เอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยต่ำงๆ อันจะส่งผลให้เกิด
ควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต กำรฝึกอบรม สัมมนำ สื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำย
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอ่ืน องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กับองค์กำรอ่ืนๆ เป็นประจ ำ องค์กำรมีกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้มี
ระดับสูงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีกำรเรียนต่อในระดับสูงขึ้น กำรเป็นวิทยำกร กำรอบรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนชักจูงให้เกิด กำรแสวงหำควำมรู้ มีโครงกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ เป็นประจ ำทุกปี  และองค์กำรส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรงในกำรปฏิบัติงำน 
  2.2 กำรสร้ำงควำมรู้ หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล 
จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงลึกซึ้ง และน ำควำมรู้ของผู้ อ่ืนมำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดแจ้ง เกิดควำมรู้ 
ควำมคิด กระบวนกำร และแนวทำงในกำรท ำงำนของตนเอง เช่น บุคลำกรมีกำรสร้ำง
ควำมรู้ขึ้นมำใช้เอง บุคลำกรมีกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เช่น กำร
ท ำวิจัย องค์กำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ทบทวนควำมรู้ที่มีอยู่เพ่ือน ำมำสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นประจ ำเสมอ 
องค์กำรจัดให้มีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้ำที่ของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ 
องค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ 
องค์กำรน ำควำมรู้ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำรมีกำรสร้ำงควำมรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และใช้ประสบกำรณ์ในอดีตมำ
สร้ำงควำมรู้ใหม่ 
  2.3 กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ หมำยถึง กำรเก็บรักษำควำมรู้ทุก
ประเภทที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ โดยควำมรู้ที่น ำมำจัดเก็บต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นควำมรู้ที่ถูกต้อง และวิธีกำรเก็บรักษำนั้นต้องเอ้ือต่อกำรเข้ำถึงควำมรู้
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีระบบกำรพัฒนำควำมรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลำ และมีวิธีกำรรักษำ
ควำมรู้ที่มั่นใจได้ว่ำควำมรู้จะไม่เกิดกำรสูญหำยไปจำกองค์กำร เช่น กำรจัดเก็บและกำร
รวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่บุคลำกรสร้ำงขึ้น กำรปรับปรุงกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้และจัดเก็บ
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดเก็บควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรคัดแยกควำมรู้ที่
ทันสมัยเป็นประจ ำ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน จัดระบบกำรค้นหำ
ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และมีกำรเผยแพร่วิธีกำรค้นหำควำมรู้แก่บุคลำกร 
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  2.4 กำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ที่
พัฒนำแล้วซึ่งมีอยู่ในตัวบุคลำกรหรือที่จัดเก็บไว้ในศูนย์กำรเรียนรู้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ปรับปรุง พัฒนำกำรท ำงำนทุกด้ำนให้กระจำยและถ่ำยทอดไปอย่ำงรวดเร็วและ
เหมำะสม เช่น กำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมให้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่
เพ่ือนร่วมงำน จัดให้มีกำรประชุมภำยในองค์กำร จัดให้มีกำรสับเปลี่ยนงำนของบุคลำกร
อยู่เป็นประจ ำ สนับสนุนให้น ำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน มีกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในองค์กำร องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรน ำเนอควำมคิด
และสร้ำงระบบกำรท ำงำนใหม่ และจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยใน
องค์กำร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่ ข้ำรำชกำรทหำร
มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 500 คน (ข้อมูลฝ่ำย
สรรพก ำลังพล, มกรำคม, 2557)  
 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เนื่องจำกประชำกรมีจ ำนวนแน่นอน 
(Finite Population) กำรหำจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงจึงใช้สูตรของ ทำโร ยำมำเน่ 
(Taro Yamane) ที่มีควำมคำดเคลื่อน 0.05 ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 223 คน 
(ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2555: 45) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำก
กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดขอบเขตเนื้อหำของ
แบบสอบถำมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับชั้น
ยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ใน
กำรเข้ำฝึกอบรม 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร 
สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง 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 ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำเร็จรูป และน ำเสนอข้อมูลในรูปตำรำงประกอบควำมเรียง โดยสำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 
  1. หำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล 
  2. หำค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ของคะแนนจำก
กำรตอบแบบสอบถำมที่วัดระดับกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 
ระดับ 
 3. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้
ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one-way ANOVA) ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
สถำนภำพตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยส ำคัญทำงสถิติจึงท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
เป็นรำยคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) 
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สรุปการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยสรุปผลกำรวิจัยดังนี้ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 
  1.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรส่งเสริมให้
บุคลำกรได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต กำรฝึกอบรม สัมมนำ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนชักจูงให้เกิด ด้ำนกำรแสวงหำควำม
รู้อยู่เสมอ และองค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอ่ืน  ส่วนข้อที่
มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำร
อ่ืนๆ เป็นประจ ำ 
  1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  บุคลำกรใน
องค์กำรร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องต่ำงๆ เป็นประจ ำเสมอ และองค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรน ำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร 
  1.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีกำร
จัดเก็บและกำรรวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่บุคลำกรสร้ำงขึ้น มีกำรจัดเก็บควำมรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีกำรคัดแยกควำมรู้ที่ทันสมัยเป็นประจ ำ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ ำที่สุด ได้แก่ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
  1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
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ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
จัดให้มีระบบ พี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กำร มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมให้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่เพ่ือนร่วมงำน  และจัดให้มีกำรประชุม
ภำยในองค์กำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ สนับสนุนให้น ำ
ควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  1.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยมำกไป
น้อย ดังนี้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
 2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  2.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำง
กัน  
  2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำย
โอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ และด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำร
ทดสอบเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: 
LSD) พบว่ำ 
     2.2.1 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .01 ระหว่ำงอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และอำยุ 36 - 45 
ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
     2.2.2 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ระหว่ำงอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
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     2.2.3 ภำพรวม แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำง
อำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 36 - 45 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
  2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่
แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ 
(Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำงชั้นยศสิบตรี - สิบเอก กับชั้นยศร้อยตรี 
ขึ้นไป 
  2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 
ไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่ 
ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำร
ใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 
ระหว่ำงกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี และ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 
  2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 
ไม่แตกต่ำงกัน  
  2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ในภำพรวมและรำย
ด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  
  2.7 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวมและ
รำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  
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อภิปรายผล 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรำยผลตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 
  1.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสุธีรำ ไชยถำ (2555: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำร
สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้แบบออนไลน์ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุน กองพลทหำร
รำบที่ 9 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรแสวงหำควำมรู้ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุนฯ ส่วนใหญ่
โดยวิธีกำรสอนงำนโดยตรงให้กับก ำลังพลที่บรรจุใหม่ กำรสอบถำมควำมรู้จำกเพ่ือน
ร่วมงำนรุ่นพ่ี และผู้บังคับบัญชำ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยในโดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ ศึกษำจำกคู่มือปฏิบัติงำน เอกสำรเก่ำ และศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นต้น ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่ก ำลังพลมีภำระงำนมำก 
  1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ ในระดับมำก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้
ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำ
บัตร มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนและเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ และ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ 
  1.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของผุสดี  ศิริวัฒนำ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัย
เรื่อง สภำพและปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ศึกษำสภำพ
และปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพ
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กำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนนำยเรือ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น พบว่ำ ควำมรู้ที่
น ำมำจัดเก็บ เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ และควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ มีกำร
จัดเก็บอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 
  1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอทิต  พลจันทึก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท ำ
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้ำนกำรศึกษำของกรมยุทธศึกษำ
ทหำรอำกำศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
 2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    2.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน  มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำร
วิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบอินทรำเน็ตเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่มีต่อ
ระบบอินทรำเน็ต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรส่วนกลำงกรมศุลกำกร 
จ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน และยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ 
ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้น
สัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำร
ชั้นสัญญำบัตร ที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำร
กองทัพไทย จ ำแนกตำมอำยุ มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกรมส่ง
ก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย แตกต่ำงกัน 
     2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปริญญำ  จันทนำ (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ฝูงบิน 604 กองบิน 6 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร 
จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน และไม่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกอบโชค  เล็กตระกูล 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ใน
องค์กำรของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจในเขตกองบัญชำกำร ต ำรวจภูธรภำค 7 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปัจจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจภูธร
ในเขตกองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 มีผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร จัดกำร
ควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันด้ำนระดับกำรศึกษำ แตกต่ำงกัน  
     2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน  มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ) 
ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบอินทรำเน็ตเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้
ของข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่
มีต่อระบบอินทรำเน็ต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรส่วนกลำงกรม
ศุลกำกร จ ำแนกตำมอัตรำเงินเดือน พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพงศ์กลิน  
เคลือบทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของกองเรือ
ยุทธกำร กองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ในกองเรือง
ยุทธกำร จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.7 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกอบโชค  
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เล็กตระกูล (2550: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรน ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ไปใช้ในองค์กำรของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจในเขตกองบัญชำกำร ต ำรวจภูธรภำค 7 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปัจจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนี
ต ำรวจภูธรในเขตกองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 มีผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร 
จัดกำรควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันในบำงตัวแปรด้ำนประสบกำรณ์กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม มี
ผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่  องค์กำร
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำรอ่ืนๆ เป็นประจ ำ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกท่ี 13 ควรให้กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำรอื่นๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรร่วมมือกับองค์กำรอ่ืน 
เพ่ือสร้ำงพันธมิตรทำงสังคม และเทคโนโลยี เป็นต้น 
    1.2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรน ำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรให้
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ผนวกเข้ำกับควำมรู้ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิด
เป็นควำมรู้ใหม่ และมีกำรแบ่ งปันทั่วทั้ งองค์กำร โดยอำจมีกำรจัดกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนหรือแบ่งบันควำมรู้ของบุคลำกรในทุกๆ สัปดำห์ 
    1.3 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ มี
กำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดสถำนที่
จัดเก็บควำมรู้ของบุคลำกรในมณฑลทหำรบกที่ 13  เช่น ห้องสมุด หรือห้องจัดเก็บ
ควำมรู้ โดยกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้ให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนและค้นหำได้ง่ำย เพ่ือให้
ก ำลังพลสำมำรถสืบค้นน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว  
    1.4 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด 
ได้แก่ สนับสนุนให้น ำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 
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13 ควรสนับสนุนให้บุคลำกรค้นหำวิธีกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และควรสนับสนุนให้น ำวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง  
    1.5 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกอำยุ พบว่ำ บุคลำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ  
45 ปี มีควำมเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้น้อยกว่ำบุคลำกรกลุ่มอำยุอ่ืนๆ ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะบุคลำกรกลุ่มนี้มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำก มีทักษะ ควำมช ำนำญ 
และมีวุฒิภำวะที่สูง ท ำให้บุคลำกรกลุ่มนี้ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทุกคน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
ควำมรู้ จนน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ 
    1.6 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกระดับชั้นยศ พบว่ำ บุคลำกรที่มีชั้นยศ
ร้อยตรีขึ้นไป มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้สูงกว่ำกลุ่ม
ชั้นยศอ่ืนๆ ทั้งนี้ บุคลำกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีระดับควำมรู้ควำมสำมำรถสูง ต้องกำร
พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพอยู่เสมอ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอจึงมี
ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกที่ 13 ควรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรทุกชั้นยศ โดยกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ 
    1.7 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกระดับกำรศึกษำ พบว่ำ บุคลำกรที่มี
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรใช้ประโยชน์
และกำรถ่ำยโอนควำมรู้สูงกว่ำกลุ่มกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกลุ่มกำรศึกษำสูง
กว่ำปริญญำตรีจัดว่ำเป็นกลุ่มที่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับที่สูง มีควำมรู้มำก บุคลำกรกลุ่มนี้
จึงมักเป็นกลุ่มบุคลำกรที่เป็นตัวถ่ำยทอดควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์กลุ่มบุคลำกรกลุ่ม
อ่ืนๆ ที่อำจมีระดับควำมรู้ที่ต่ ำกว่ำ ดังนั้น มณฑลทหำรบกท่ี 13 ควรให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรทุกคนที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี ได้รับกำรศึกษำใน
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ระดับปริญญำตรี เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรในองค์ก ำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค ในกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ เพ่ือให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
    2.2 ในกำรวิจัยเรื่องระดับกำรจัดกำรควำมรู้ครั้งต่อไปควรเลือกใช้กลุ่ม
ประชำกรที่ขยำยไปยังหน่วยข้ำงเคียงหรือทุกส่วนรำชกำรในกองบัญชำกำรกองทัพไทย  
เพ่ือกำรศึกษำว่ำในภำพรวมของกองบัญชำกำรกองทัพไทย  ที่มีต่อระดับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
    2.3 ควรมีกำรศึกษำถึงผลประโยชน์ที่ข้ำรำชกำรจะได้รับหลังจำกน ำกำร
จัดกำรควำมรู้มำใช้ภำยในหน่วยงำน 
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การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
The Development of Cooperative Learning Through the Services  

of Google Drive 
 

อรวรรณ  แท่งทอง1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และเปรียบเทียบระดับผลการ
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งน ามาใช้กับกลุ่มทดลอง 
หรือกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 69 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติในการวิเคราะห์  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้
ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive สามารถท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google Drive ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า
กลุ่มทดลองผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คน มีความเห็นว่า นักศึกษาใช้ Google 
Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไป
ท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการเรียนการสอน 
หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก และนักศึกษาคิดว่า 
Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็วมากขึ้นจ านวน
ร้อยละ 98.55 และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
และหลังเรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จากภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการ
                                                           
1 อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
orawan_rattanaumpa@hotmail.com 
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วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48) 
และหลังเรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉล่ีย
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จ านวน 69 คน อยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อนักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 
Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีต่างๆ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ าสมัยส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้
งานในปัจจุบัน และอนาคต ถือได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาท
ส าคัญต่อวิถีชีวิต และสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคม และใน
เรื่องของการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Google Drive เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
จัดการกับเอกสาร เช่น การฝากไฟล์ต่างๆ และที่ส าคัญ Google Drive สามารถสร้าง 
แก้ไข แบ่งปันข้อมูล ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถแชทพูดคุยกันแบบออนไลน์ใน
เวลาพร้อมกันได้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในเรื่องการติดต่อประสานงานกับเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ไม่เท่ากันการเรียนจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งที่ศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้
สนองความต้องการของผู้เรียน และให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด    
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ในแต่ละ
กลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือใน
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การเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
คนที่เก่งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความส าเร็จของสมาชิกทุกคน
จะรวมเป็นความส าเร็จของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30) 

จากการส ารวจนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามนักศึกษาเบื้องต้น ในการเรียนการ
สอนรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นว่าการเรียนการ
สอนที่อยู่ในห้องเรียน มีการจัดกลุ่มแบ่งงานกันท าแบบเดิม โดยที่สมาชิกในกลุ่มต้องมา
รวมตัวกันเพ่ือให้งานที่ท าร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นส าเร็จซึ่งท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้นทั้งยังเป็นการเรียนรู้แบบเดิมที่ไม่น่าสนใจ และไม่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนอย่างทันท่วงที และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน และพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของอาจารย์สามารถจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียน โดยเขียนค าแนะน าเพ่ือเพ่ิมเติมแก้ไขบอกผู้เรียน ซึ่งท าให้มีความเข้าใจมากขึ้น
เพ่ือลดช่องว่างของการศึกษาลง และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์รวมทั้งให้
อาจารย์มีแบบฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม นอกเหนือจากแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่มีในหนังสือ 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างผลงาน ให้นักศึกษาสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์
ผลงาน รวมไปถึงเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา และเปรียบเทียบระดับผลการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive   
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ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มทดลอง/กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 69 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบริการของ Google Drive  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน และความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive มีกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ผ่านบริการของ Google Drive 

 
 

การประเมินประสิทธิภาพของ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือผา่นบริการของ  

Google Drive 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรยีนการสอน 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ จากนั้นด าเนินการก าหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. การก าหนดกลุ่มทดลองหรือกลุ่มเป้าหมาย 
  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 จ านวน 
69 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม 
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  
2.3 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจ และปัจจัยที่

มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

3. วิธีการศึกษาวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน 
3.2 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผ่านบริการของ Google Drive และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ความต้องการ และความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการก าหนดประเด็นปัญหาในงานวิจัย 
โดยให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา จ านวน 69 คน ท าแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 165

165 
3.4 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในออกแบบ 

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้สนองความต้องการ
ของผู้เรียน 

3.5 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.6 ผู้สอนใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 

Drive พร้อมกับเอกสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สอนให้แก่นักศึกษา 
3.7 หลังจากเรียนเสร็จ ผู้สอนให้นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา หรือ

ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive 

3.8 ทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินผลระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive ว่านักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ เมื่อใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

3.9 น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  

3.10 ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิชา 
บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ใช้สูตร E1/E2 (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528) 
    เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ 
3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 
     เมื่อ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบของบทเรียน วิชา บธ 
3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลั ง
เรียน 
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  4.3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS   
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  
 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชา บธ 3003311 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา  
รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่ งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น 

ใช่ 67 97.10 
ไม่ใช่ 2 2.90 

2. นักศึกษาใช้ Google Drive ในการฝากไฟล์เอกสารงาน
ต่างๆใช่หรือไม่ 

ใช่ 58 84.06 
ไม่ใช่ 11 15.94 

3. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มีกิจกรรมให้ท า
หลากหลายใช่หรือไม่ 

ใช่ 60 86.96 
ไม่ใช่ 9 13.04 

4. นักศึกษาสามารถใช้งาน Google Drive ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ใช่หรือไม่ 

ใช่ 66 95.65 
ไม่ใช่ 3 4.35 

5. นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเวลาในการเดินทางไปท างาน
ร่วมกันใช่หรือไม่ 

ใช่ 68 98.55 

ไม่ใช่ 1 1.45 
6. นักศึกษาใช้ Google Drive เป็นช่องทางของการเสนอ
ความคิดเห็นและแก้ไขงานร่วมกัน ใช่หรือไม่ 

ใช่ 65 94.20 
ไม่ใช่ 4 5.80 

7. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วย
ในการเรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็น
กลุ่มให้มีความสะดวกมากขึ้นใช่หรือไม่ 
 

ใช่ 68 98.55 

ไม่ใช่ 1 1.45 
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รายการ ความถี่ ร้อยละ 
8. ปัจจุบัน Google Drive ถูกน ามาใช้เพื่อการศึกษาเช่น ส่ง
งานให้อาจารย์ตรวจ มากขึ้นใช่หรือไม่ 

ใช่ 66 95.65 
ไม่ใช่ 3 4.35 

9. นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
ท างานร่วมกันมีความรวดเร็วมากข้ึนใช่หรือไม่ 

ใช่ 68 98.55 
ไม่ใช่ 1 1.45 

10. นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Google Drive เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้นใช่หรือไม่ 

ใช่ 64 92.75 
ไม่ใช่ 5 7.25 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คนมีความเห็นว่า 
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก  และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้นจ านวนร้อยละ 98.55 นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น จ านวนร้อยละ 97.10 และนักศึกษาสามารถใช้งาน 
Google Drive ในการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ และปัจจุบัน  Google 
Drive ถูกน ามาใช้เพ่ือการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจ านวนร้อยละ 
95.65 ตามล าดับ 

 
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ

หลังเรียน (Posttest)  
  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
จากภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 
85.91/89.93 
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3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest) โดยการทดสอบค่าที (t-test) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบการให้
ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนนของ
นักศึกษา ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

69 ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
5.49 8.12 3.48 4.35 

  
 จากตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเที ยบผลคะแนนเฉลี่ ยการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 5.49, S.D. = 3.48) และหลัง
เรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แสดง
ว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้งาน Google Drive ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive  
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาเมื่อ 
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive 
 จ านวน

นักศึกษา ความสัมพันธ์ ค่าแสดงออก 
1 คู่ข้อมูล ก่อนและหลัง 69 0.945 0.37 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จ านวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนก่อน 
และหลังสอบของนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

 

ความแตกต่างระหว่างข้อมูล 1 คู ่

t df 

ค่า
แส

ดง
ออ

ก 

ค่า
เฉล

ี่ย 

กา
รก

ระ
จา

ยข้
อมู

ล 

ค่า
เฉล

ี่ยก
าร

กร
ะจ

าย
ข้อ

มูล
 95 % ในช่วง

ความเชื่อม่ัน
ของความ
แตกต่าง 

ต่ า สูง 
1 คู ่

ก่อน-หลัง 4.59 2.15 0.41 4.25 6.85 13.49 15 0.00 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมี
ความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชา บธ 3003311 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive ดังตารางที่ 5  
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive แบ่งระดับความพึง
พอใจดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  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 ค่าเฉลี่ย 
  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ของ Google Drive เพิ่มขึ้น 

4.40 0.70 พึงพอใจมาก 

2. นักศึกษาสามารถน า Google Drive มาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้เพิ่มขึ้น 

4.47 0.58 พึงพอใจมาก 

3. นักศึกษามีความเห็นว่า  Google Drive 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

4.44 0.53 พึงพอใจมาก 

4. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive มี
ความสะดวกในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

4.33 0.67 พึงพอใจมาก 

5. นั ก ศึ ก ษ า คิ ด ว่ า  Google Drive เป็ น
ช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงาน
ได้ความสะดวก 

4.58 0.77 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. นักศึกษาคิดว่ากระบวนการสอนโดยใช้ 
Google Drive เข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ มี ค ว า ม
น่าสนใจ 

4.26 0.68 พึงพอใจมาก 

7. นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ท า
ให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับ
เพื่อน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น 

4.48 0.73 พึงพอใจมาก 

8. นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วย
สร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท า
เอกสารการสอน  ตรวจงานผู้ เรี ยน โดย
สอดแทรกค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งาน
เพื่อให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้ถูกต้อง
รวดเร็ว  

4.49 0.75 พึงพอใจมาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เรื่อง 
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงานได้
ความสะดวก ( = 4.58, S.D. = 0.77) รองลงมา นักศึกษามีความคิดว่า Google 
Drive ช่วยสร้างความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงาน
ผู้เรียนโดยสอดแทรกค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งานเพ่ือให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้
ถูกต้องรวดเร็ว ( = 4.49, S.D. = 0.75) และนักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
กับเพ่ือน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น ( = 4.48, S.D. = 0.73) 
 โดยเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google 
Drive อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.69) 
 
สรุปการวิจัย  
 งานวิจัยฉบับนี้พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย 

9. นักศึกษามีความเห็นว่า Google Drive 
ช่วยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมมากข้ึน 

4.19 0.80 พึงพอใจมาก 

10. การเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

4.36 0.71 พึงพอใจมาก 

11. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

4.42 0.70 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.69 พึงพอใจมาก 
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สามารถท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียน และสามารถใช้บริการของ Google 
Drive ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คนมีความเห็นว่า 
นักศึกษาใช้ Google Drive ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของเวลา
ในการเดินทางไปท างานร่วมกัน มีความคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการ
เรียนการสอน หรือประสานงานในการท างานเป็นกลุ่มให้มีความสะดวกมาก  และ
นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างานร่วมกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้นจ านวนร้อยละ 98.55 นักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน Internet เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น จ านวนร้อยละ 97.10 และนักศึกษาสามารถใช้งาน 
Google Drive ในการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลได้ และปัจจุบัน  Google 
Drive ถูกน ามาใช้เพ่ือการศึกษา เช่น ส่งงานให้อาจารย์ตรวจมากขึ้น เป็นจ านวนร้อยละ 
95.65 ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เมื่อใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการ
ของ Google Drive จากภาคปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ E1/E2 = 85.91/89.93 โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ( = 5.49, S.D. = 3.48) 
และหลังเรียน ( = 8.12, S.D. = 4.35) พบว่า มีความแตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ 
Google Drive จ านวน 69 คนอยู่ที่ 0.945 หรือร้อยละ 94.5 ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
พบว่า t มีค่า 13.49 ค่าแสดงออกมีค่า 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าคะแนนสอบก่อน และหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
แล้วมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 นักศึกษามีความพึงใจในการจัดการเรียนการสอนในรายรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกตามระดับพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 
ได้แก่ นักศึกษาคิดว่า Google Drive เป็นช่องทางที่ช่วยในการท างาน หรือประสานงาน
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ได้ความสะดวก รองลงมาอันดับ 2 นักศึกษามีความคิดว่า Google Drive ช่วยสร้าง
ความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดท าเอกสารการสอน ตรวจงานผู้เรียนโดยสอดแทรก
ค าแนะน า พร้อมทั้งปรับแก้งานเพ่ือให้นักศึกษาท าการปรับปรุงให้ถูกต้องรวดเร็ว และ
อันดับ 3 นักศึกษามีเห็นว่าการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive 
ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับเพ่ือน หรืออาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่าน
บริการของ Google Drive ในรายวิชา บธ 3003311 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ตัวผู้เรียนเองได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว 
ผู้วิจัยจึงน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ด้วยการน า
บริการของ Google Drive มาช่วยในการเรียนการสอนโดยจัดกลุ่มให้นักศึกษาท างาน
เป็นกลุ่มโดยให้น า Google Drive เข้ามาช่วยในการประสานงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถพูดคุย แชร์
ข้อมูล และแก้ไขงานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันได้ และครูผู้สอนยังสามารถใช้ Google 
Drive ในการท าเอกสารการสอน สอดแทรกค าแนะน า ตรวจงานผู้เรียน  พร้อมทั้ง
ปรับแก้งานเพ่ือให้ผู้เรียนท าการปรับปรุงให้ถูกต้อง จึงท าให้ระดับผลคะแนนหลังเรียน
เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนมาก นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
วิธีการสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่ม
ย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยคน
ที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความส าเร็จ
ของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30)  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ช่วยให้การเรียนรู้ หรือการท างานร่วมกันมี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
รวมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21  
ในเขตอ าเภอเมือง 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) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือน ต าแหน่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 263 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน และมีความเชื่อมั่น 0.95 ได้แบบสอบถาม
คืนมาทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
การทดสอบค่าเอฟ  (F-test) และทดสอบรายคู่ตามวิธีการฟิชเชอร์  (LSD) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสามารถเรียงล าดับคุณภาพชีวิตการท างานแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้าน
สิทธิส่วนบุคคล ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านความเป็น
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ประโยชน์ต่อสังคม  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านจังหวะชีวิต 
 2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ใน
การท างาน เงินเดือน และต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน 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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บทน า 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์การ บุคคลคือผู้จุดประกาย
ความคิด สรรค์สร้าง สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิต
สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการตลาด การก าหนดทรัพยากรเงิน 
การวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด  รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การด้วย 
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในองค์การ (Michael and Boudreau, 1991: 
2) เป้าหมายของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น  2 เป้าหมาย คือพนักงานและ
องค์การ เนื่องจากการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะท าให้บุคลากรมี
ความสามารถในการท างานและช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ  (Michaelและคณะ, 
2005 : 410) ในปัจจุบันความส าคัญของ คน ในองค์การเป็น ทรัพยากร ที่มีค่า จึงเกิด
ค าว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้น หรือในบางองค์การมองไปไกลกว่านั้น กล่าวคือ
มองเห็นว่าคนเป็น ต้นทุน ที่ส าคัญขององค์การ จึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ เป็นต้นทุน  หรือ การบริหารทุนมนุษย์  หรือ Human Capital 
Management (สีมา สีมานันท์ , 2550: 3) ในองค์การภาครัฐทรัพยากรบุคคล  คือ 
ข้าราชการทุกคน 
 ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากลไกหลักของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งมีรัฐบาลเป็น
ผู้บริหารนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ด้วยข้าราชการทุกคน ซึ่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อยู่ในหน่วยงาน กรม กองต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความส าเร็จของการพัฒนา
ประเทศขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของข้าราชการนั้นเอง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา
กองทัพอากาศได้ท าการพัฒนาก าลังทางอากาศเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ พัฒนาก าลังพล การช่วยเหลือ
ประชาชน การจะด ารงศักยภาพของประเทศไว้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนั้นพลังอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและการทหารจะต้องมีความสอดคล้อง สามารถอ านวยผล
ทั้งสนับสนุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้ ได้มากที่สุด  ในส่วนของ
กองทัพอากาศได้ท าการจัดระบบ ด าเนินงานเพ่ือให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่และ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ยังท าการพัฒนาก าลังพลทุกสาขาให้มีความรู้ 
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่งานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ (ปอง มณีศิลป์, 2545: 1-6) 
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 ดังนั้น ข้าราชการกองทัพอากาศจึงควรเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี
เพ่ือให้ข้าราชการสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ  ในอนาคตได้และสามารถที่จะ
ปกป้องสนับสนุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้มากที่สุดโดยจาก
นโยบายของกองทัพอากาศ กองบิน 21 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส าคัญที่สุดหน่วยหนึ่ง
ของกองทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งภารกิจสนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศที่ก าลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและมี
หน่วยงานต่างๆ ภายในกองบิน 21 ท าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมดูแล
เครื่องบินและการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องบินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้บินได้อยู่ตลอด
ระยะเวลา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่งผลโดยตรงต่อข้าราชการทหารอากาศภายใน
กองบิน 21 เพราะเป็นบุคคลที่จะต้องใช้ทักษะและความช านาญรวมทั้งประสบการณ์
ต่างๆ ที่หาได้ยากนอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานนั้นเองซึ่งถือว่า มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อหน่วยงานอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้าราชการที่มีฝีมือมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานได้อยู่เสมอ และในการปฏิบัติงานต้องอาศัยความปลอดภัยในการ
ท างานเป็นอย่างมากเพราะการท างานกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและสามารถที่จะท าให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงานได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ปฏิบัติงานค านึงถึงเรื่องอ่ืน
หรือมีสภาพที่ไม่พร้อมในการท างานทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะท าให้เกิดความประมาท
และอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้  จากเหตุผลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว 
ถ้าหากข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ทุกคนมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว ก็จะ
ท าให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับหน่วยงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 21 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษา
เครื่องบินและการท างานร่วมกันของข้าราชการกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูง เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
เงินเดือน ต าแหน่ง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้าราชการทหารอากาศในเขตพ้ืนกองบิน 21 กองพลที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี              
 ขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย 
    เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในเขตพ้ืนกองบิน  21 
กองพลที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ขอบเขตระยะเวลา 
    ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งแต่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  20 มกราคม 
พ.ศ.  2558   
 ขอบเขตพ้ืนที่ 
    ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน  เงินเดือน ต าแหน่ง 
 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้  
 - การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  (Adequate and Fair 
Compensation) 
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 - สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (Safe and 
Healthy Working Conditions)  
 - ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  (Opportunity for Continued 
Growth and Security) 
 - โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  (Opportunity for 
Developing and Using Human Capacity) 
 - การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Social integration)    
 - สิทธิส่วนบุคคล (Employee Rights) 
 - จังหวะชีวิต (Work and Total Life Space) 
 - ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Social 
Relevance of Work) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
771 คน (แผนกก าลังคนกองบิน 21 2555: ออนไลน์) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 263 คน โดยก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (พิชิต ฤทธ์จรูญ, 2547: 
117) 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
           ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
เงินเดือน ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลือกตอบ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการคุณภาพชีวิตการท างานมี 8 ด้าน ได้แก่ 
การได้รับ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิทธิส่วน



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 181

181 
บุคคล จังหวะชีวิต ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ของ Likert และ ลักษณะของค าถามแบบ
เลือกตอบ (Checklist) โดยมี 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
จังหวัดอุบลราชธานี แบบปลาย เปิด (Open-ended Question) ผู้ตอบสามารถให้
ข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างอิสระ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวนทั้งสิ้น 263 
ฉบับ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้มาที่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด  
 2. จัดท าคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม  

3. น าข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส  
 4. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบิน 21 ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าไปเปรียบเทียบแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบิน  21 ในจังหวัด
อุบลราชธานี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการ
ท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านจังหวะชีวิต ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม      

องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

S.D. แปลผล 
ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 3.85 0.57 มาก 
ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

4.00 0.57 มาก 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4.06 0.64 มาก 
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4.10 0.69 มาก 
ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 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 ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญน ามาอภิปรายผล
แยกเป็นรายด้านดังนี้ 
  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สวัสดิการที่ได้รับและค่าตอบตอบแทนอย่างยุติธรรม เป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ซึ่งตระหนักถึงทางสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14)  ที่ได้เสนอแนวคิดในคุณภาพชีวิต
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การท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมว่า การได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและ
จะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
รมณ ขอใจใหญ่ (2553: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จ ากัด โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Work Life) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านร่างกาย พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก  
  ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บรรยากาศในการท างานและสถานที่ท างาน
เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างและเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน เป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงทางความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของ 
Maslow (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 292-296) คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security or Security Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง
แล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการด้านความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง
มากขึ้น จนท าให้ความต้องการด้านนี้มีความส าคัญเหนือด้านอ่ืนๆ ความต้องการด้าน
ความปลอดภัยและมั่น คงดังกล่าวรวมเอาความ ปลอดภัย ความมั่นคงทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตและการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ สกุลสุข (2550: ง) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงาน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้าน
สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 
  ด้านความก้าวหน้าและความมั่ งคงในงาน  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอาชีพที่มั่นคงและสามารถก้าวหน้าในการท างาน  ที่ได้รับ
มอบหมายงาน คือมีความม่ันคงในการท างานและสามารถที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้โดยได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
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มอบหมายงานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงความก้าวหน้าและความม่ังคงในงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา , 2542: 11-14) ได้แก่ ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Continued Growth and Security) 
งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของ
ตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่
ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการท างาน ตัวบ่งชี้เรื่องของความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของล าจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบั ติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียง- 
ใหม่อยู่ในระดับมาก 
  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ท่านมีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานจาก
แหล่งความรู้ต่างๆโดยหน่วยงานให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้  ข้อมูล ข่าวสารที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศ
กองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงด้านโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ERG ของ Alderfer 
ได้แก่ ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) เป็นความต้องการด้านพัฒนาไปสู่
การเติบโตทั้งในด้านหน้าที่การงานและทางด้านจิตใจ ความต้องการระดับนี้สามารถ
เทียบได้กับความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem need) และความต้องการที่จะ
บรรลุเป้าหมายในชีวิตตัวเองนั่นเอง (self - actualization) ซึ่งสอดคล้องกับบานชื่น ทา
จันทร์ (2548: ง) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่าโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก 
  ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในหน่วยงานมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลต่างๆ จาก
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ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้เพ่ือการแก้ไขปัญหาการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญ
มากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งตระหนักถึงการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 300-
302) คือปัจจัยเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือการบ ารุงรักษา (Hygiene or Maintenance 
Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงานที่ท า (Job Context) อยู่คือ 
ฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน  กับเพ่ือนร่วมงาน และกับลูกน้อง 
เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายขององค์การ และวิธีการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
สภาพการท างาน เงินเดือน และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน ปัจจัย
บ ารุงรักษานี้ถ้าหากบกพร่องไปจะท าให้องค์การมีปัญหาความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับล าจวน โล่เพ็ชร (2550: ง) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  ด้านสิทธิส่วนบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
ในหน่วยงานต่างๆภายในองค์การให้สิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลเท่ากันและมีอิสระในการ
ท างานตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างลุล่วง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 11-14) คือ สิทธิของข้าราชการทหาร
อากาศ (Employee Rights) คือ การมีสิทธิในเรื่องส่วนบุคคล การมีอิสระในการพูด 
การแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งสิทธิที่ข้าราชการทหารอากาศควรได้รับจากองค์การ ควรมี
ความเสมอภาคกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอารี สังข์ศิลป์ชัย (2548: ง) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐมมากคือด้านสิทธิส่วนบุคคล 
  ด้านจังหวะชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่า ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันสามารถแบ่งเวลาการท างานและเวลาให้กับครอบครัวได้
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อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขในการท างานของแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่ง
ตระหนักถึงจังหวะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา เมฆรา, 2542: 
11-14) คือ เวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work and Total Life Space) คือ ลักษณะ
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลกระทบต่อบทบาทในชีวิตส่วนตัวของพนักงานอย่างไร 
ทั้งในเรื่องของเวลาพฤติกรรม ทัศนคติ โดยเฉพาะบทบาท และการแบ่งเวลากับชีวิต
ครอบครัว การพักผ่อน ดังนั้นควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ของข้าราชการทหารอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบานชื่น ทาจันทร์ (2548: ง) 
ได้ ศึ กษ าคุณ ภ าพชี วิ ต การท างานของข้ าร าชการสาย  ข  และสาย  ค  ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสาย ข และ สาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า และระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านจังหวะชีวิต 
  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บุคคลภายนอกได้เข้ามาติดต่อและเยี่ยมชมภายในกองบิน  21 มี
ความพึงพอใจในการเยี่ยมชม และมีความภาคภูมิใจในตัวของข้าราชการกองบิน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ให้ความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ซึ่งตระหนักความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (มัลลิกา 
เมฆรา, 2542: 11-14) คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในองค์การและสังคมภายนอก 
(Social Relevance of Work) คือการที่ ข้าราชการทหารอากาศ  มีความรู้สึกว่า 
กิจกรรมหรืองานที่ท านั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความส าคัญ อาชีพและเกิด
ความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอธิวัฒน์ ปรังประ
โคน (2548: ง) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจ ากัด พบว่า มี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถอภิปราบผลในประเด็นที่ส าคัญ คือข้าราชการทหารอากาศที่มีเพศต่างกัน มี



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 187

187 
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่าง 
ข้าราชการทหารอากาศที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้าราชการทหารอากาศที่
มีระดับชั้นยศ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน  ข้าราชการทหารอากาศที่มี
ประสบการณ์ในการท างานเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และข้าราชการทหารอากาศที่มีเงินเดือน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความพอใจในคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาต้องเพ่ิมความเอาใจใส่ในเรื่องของ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ในด้าน
สวัสดิการต่างๆ ที่ข้าราชการพึงได้รับ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์
ป้องกันเสียงดัง มีการจัดระเบียบการท างาน มีการส่งเสริมให้ข้าราชการหาความรู้จาก
ภายนอกมากกว่านี้ การให้รับผิดชอบท างานร่วมกันของข้าราชการทหารอากาศ เพ่ือให้
มีความสามัคคีในกลุ่มข้าราชการทหารอากาศ การท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออกทางความคิดเห็น
ทางการปฏิบัติงานมากกว่าเดิม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการทดสอบฝีมือของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานและช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความช านาญ และไม่เกิด
ความซ้ าซากหรือจ าเจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกองบิน 21 และท าให้ข้าราชการทหาร
อากาศ มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
สรุปการวิจัย 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในเขตพ้ืนกองบิน  21 กองพลที่ 2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือทราบถึงเพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่  2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีและเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน  21 กองพลบินที่  2 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 8 ด้าน ที่
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ส่งผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 
21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานในด้านจังหวะชีวิต
ของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร
อากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการทหารอากาศ กับกองบินอื่นๆ 
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 The Operating States of the Village Funds of Tambon Phosai 
in Phosai District of Ubon Ratchathani Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์
ไทร อ าเภอโพธิ์ ไท ร จั งหวัด อุบลราชธานี  กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย  คื อ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 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  การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ปัญหาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการมีส่วนร่วม  
  
ค าส าคัญ: การด าเนินงาน  กองทุนหมู่บ้าน 
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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   
 
บทน า 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ชื่อ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายการ บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและพัฒนาความคิด
ริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้าง
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ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า สทบ และอาจตั้งสาขาตามความจ าเป็นก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ สทบ มีทั้งหมด 13 สาขาทั่วประเทศ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2553: 1-2)  
 จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 2 ,805 
กองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 2 ,699 กองทุน กองทุนชุมชนเมืองจ านวน 106 
กองทุน อ าเภอโพธิ์ไทร มีการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 71 กองทุน (1 หมู่บ้าน = 1 กองทุน) แต่พบปัญหาที่ส าคัญคือ สมาชิกไม่ส่ง
เงินตามก าหนด สมาชิกไม่จัดท าสัญญาเงินกู้ค าขอกู้ และไม่มีหลักฐานผู้ค้ าประกัน ใช้
สัญญาเก่าไม่มีพยาน สมาชิกไม่เรียกรับใบเสร็จรับเงิน  ไม่มีสมุดฝากเงินรายบุคคล 
สมาชิกไม่ สนใจระเบียบของกองทุน ไม่ เข้าร่วมประชุม (พั ฒนาชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี, 2557: 1-5) 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านในอนาคต ซึ่งเกิดจากกระบวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานด้านกองทุนหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตต าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม  
  

 
 
 
 
         
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  17 กองทุน (1 หมู่บ้าน = 1 
กองทุนๆ ละ 15 คน) รวม 255 คน (พัฒนาชุมชนอ าเภอโพธิ์ไทร, 2556: 3)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คนของ Krejcie and 
Morgan ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (1970: 607-610 อ้างถึงใน, ทองใบ สุดชารี 2551: 129) 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified 
Random Sampling) แยกเป็นจ านวนคณะกรรมการ ในแต่ละกองทุนตามสัดส่วน 
 
 
 
 
 

สภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้น 
 1. ด้านการบริหารจดัการ 
 2. ด้านการมสี่วนร่วม 
 3. ด้านการด าเนินงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. สถานภาพ 
 5. อาชีพ 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  แบบสอบถามเรื่อง การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบเก่ียวกับสภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert 
(Rating Scale) จ านวน 26 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    5     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด 
  4     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับมาก 
  3     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
  2     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับน้อย  
  1     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
 
 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 
82 คน ร้อยละ 51.30   อายุระหว่าง 36 - 45 ปี  มากที่สุด 80 คน ร้อยละ 50.00 
สถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 141 คน ร้อยละ 88.10 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. มากท่ีสุด จ านวน 92 คน ร้อยละ 57.50 อาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด จ านวน  116 
คน ร้อยละ 72.50 และรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 93 คน ร้อยละ 
58.10 ตามล าดับ  
 2. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการด าเนินงาน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

ล าดับ การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน �̅�𝑥 S.D. ระดับการ

ด าเนินงาน 
1 ด้านการบริหารจัดการ 3.67 0.64 มาก 
2 ด้านการมีส่วนร่วม 3.57 0.72 มาก 
3 ด้านการด าเนินงาน 3.73 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมี �̅�𝑥 = 3.66 และมี S.D. =0 .55  ข้อที่มี  สูงสุด คือ ด้านการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 
3.73) รองลงมาด้านการบริหารจัดการ (�̅�𝑥 = 3.67) และน้อยสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม 
(�̅�𝑥 = 3.57)   
  
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของความคิดเห็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบประเด็น ที่น่าสนใจแก่การน ามาอภิปราย
ผลในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร 
   การการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า โดยรวมมีการด าเนินงานในระดับมาก โดยสามารถพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาพบว่าเป็นตัวแปรที่มีการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทรในประเด็นต่างๆ ที่ควรน ามาอภิปราย ได้แก่ 
   1.1 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ กองทุนหมู่บ้าน
มีการคัดเลือกกรรมการตามวาระ มีการบันทึกการประชุมคัดเลือกกรรมการและแจ้งให้



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 197

197 
คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอทราบ กองทุนหมู่บ้านมีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ แห่งชาติก าหนดทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ
ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจาก 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน ส่วน
ใหญ่ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับ สุชาติ พ่ึงสาย (2550: 
83-88) ได้ศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและ
สมาชิกกองทุน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและเพ่ือศึกษาสภาพอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับดี 
กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก และการด าเนินงานด้าน
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
           1.2 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการเคยเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่ างมีส่ วนร่วมในการเลื อกตั้ งคณ ะกรรมการบริหารกองทุนดี เท่ าที่ ควร 
คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจในการพิจารณาการกู้ยืมของสมาชิก สอดคล้องกับ 
ชัยวัฒน์  ด าดีสวัสดิ์ (2553: 56-84) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน การได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ความคาดหวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
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จากกองทุนหมู่บ้าน ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง      
    1.3 ด้านการด าเนินงาน พบว่า ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สมาชิกของกองทุน 
ที่ยื่นขอกู้ได้รับเงินกู้จากกองทุนมากกว่าร้อยละ 75 กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชีและมีระบบ
การควบคุมป้องกันทางการเงิน กองทุนมีการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
มากกว่า 2 กิจกรรม เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน สนับสนุนเงินทุนในการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เนื่องจากปัจจัยในการด าเนินงานส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน
ตลอดระยะการด าเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้รับโดยตรง 
แต่ก็พบว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการและสมาชิกที่กู้ยืมเงินต้องการให้
จ านวนเงินกองทุนหมู่บ้านที่ภาครัฐให้การสนับสนุนจากเงินกองทุนเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 
เพราะกองทุนยังต้องการเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้   ส่วนการให้กู้ยืมนั้นก็มี
การการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนยังให้
ความส าคัญในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สอดคล้องกับ ศรีทะยา 
ศรีสมบูรณ์พงศ์ (2552: 66-100) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงาน ศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านและชุมชน
เมือง ผลการวิจัย พบว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวมมีการ
ด าเนินงานในระดับมาก และสอดคล้องกับ กมลรัตน์  ค ามงคล (2552: 56 - 68) ได้
ศึกษาการศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
เปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านแต่ละระดับ เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) ค่าเฉลี่ ย ( X ) และ one way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  การ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 1.  ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 
แต่พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ กองทุนหมู่บ้านมีการรับฝากเงินออมของสมาชิก
ประจ าทุกเดือน  กองทุนหมู่บ้านมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
และกองทุนหมู่บ้านมีสถานที่ท าการแน่นอนและเป็นของกองทุน ซึ่งควรได้รับการ
ปรับปรุง คือ การออมเงินของสมาชิกควรที่จะท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน รับฝากเงินออม
เป็นประจ าทุกเดือน จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการด้านระเบียบกฎหมายของ
กองทุนอย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมจัดอบรม ชี้แจงการท างานของคณะกรรมการให้
มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ มีสถานที่ท า
การของกองทุนให้เป็นที่แน่นอน มีป้ายของกองทุนแสดงไว้อย่างชัดเจน แสดงผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เพ่ือลดข้อผิดพลาดการ
ท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 2. ด้านการมีส่วนร่วม  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่
พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตามช่วยเหลือ
สมาชิกในการประกอบอาชีพ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการที่สมาชิกน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการมี
ส่วนร่วมในการติดตามทวงถามสมาชิกที่ผิดสัญญาเงินกู้ยืม  ซึ่งควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไข คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีส่วนร่วมในด้านการติดตามทวงถาม
สมาชิกท่ีผิดสัญญาให้ช าระหนี้ตามก าหนด มีการติดตามข้อมูลของสมาชิกท่ีน าเงินกู้ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ ให้เน้นการมีส่วนร่วมในการประชุม ร่วมเป็นสมาชิกเป็นผู้น า ร่วมแก้ไข
ปัญหาได้  
 3.  ด้านการด าเนินงาน  การด าเนินงานด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  แต่
พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ สมาชิกกองทุนมากกว่าร้อยละ 80 น าเงินที่ได้รับ
จากการกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้  กองทุนหมู่บ้านไม่มีหนี้ค้างช าระ สามารถ
เก็บหนี้ครบตามก าหนด และกองทุนมีการจัดสวัสดิการมากว่า 2 รูปแบบ เช่นสวัสดิการ
เมื่อสมาชิกเข้านอนโรงพยาบาล สวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงควร
เน้นศักยภาพในการด าเนินงานให้มาก มีการตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการ
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กองทุนหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน หรือรายไตรมาส จะช่วยให้สมาชิกมีจิตส านึกในการ
เป็นเจ้าของของกองทุนหมู่บ้านร่วมกัน  เพ่ิมสวัสดิการให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมขวัญและ
ก าลังใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาแนวโน้มปัญหาและรูปแบบการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ  โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดปัญหาการการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบล
โพธิ์ไทร ในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในบริบทพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ  อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ กรรมการ
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ ตรวจสอบแก้ไข 
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ที่สุด และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี    ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ บิ ดามารดาผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และครอบครัว ผู้ให้ก าลังใจที่ดียิ่ง ในการท าวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านและเพ่ือนคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งไม่อาจ
กล่าวนามได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าจน  ท าให้การวิจัย
ครั้งนี้ด าเนินการได้ด้วยดี 
 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดามารดา และครูอาจารย์ที่ให้ความปรารถนาดีแก่ผู้วิจัยตลอดมา 
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ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ในเขตอ ำเภอเมือง 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 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  189 คน  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็น
สัดส่วน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-
44 ปีมากที่สุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้/เดือน ระหว่าง 9,000 – 15,000 
บาท  มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5 – 10 ปี และอยู่ในต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลมากที่สุด ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี chanita.bungoen@gmail.com 
2 อาจารย์  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
osmile1111@hotmail.com 
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ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันเห็นว่าขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน เห็นว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่     
ระดับ .01 
 
ค ำส ำคัญ: ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
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  
 
บทน ำ 
  การบริหารงานในองค์กรทุกองค์กรนั้น ผู้บริหารต้องค านึงถึงขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานอยู่เสมอ เพราะว่าขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของการท างาน และมีผลกระทบต่อองค์กรนั้นๆ หากพนักงานภายใน
องค์กรมีขวัญและก าลังใจดีก็จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสนใจในการท างาน องค์กรก็ย่อมประสบความส าเร็จ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ก่อให้ให้เกิดความตั้งใจและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในที่สุด (สุพัตรา จันทะพันธ์, 2555: 1)  
   ดังนั้น ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งใน
การบริหารงานบุคคล การให้ความส าคัญต่อความรู้สึกหรือเจตคติส่วนบุคคล จึงมีมาก
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ขึ้นในแต่ละหน่วยงานซึ่งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
และเป็นรากฐานของการพัฒนา ในการที่จะท างานด้านต่างๆ ซึ่งมีปริมาณมากพอตาม
ความต้องการ มีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่การงานและมีระบบการจัดการที่ดี
แล้ว โอกาสที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายย่อเป็นไปได้มาก รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การท างาน ซึ่งการสร้างขวัญและก าลังใจเป็นวิธีการที่จะท าให้บุคคลในหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกัน เป็น
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นหรือด้วยความสมัครใจ ท าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าหากบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดี การปฏิบัติงานต่างๆ 
ก็มักจะไม่ประสบความส าเร็จ (ปรียรัตน์ ชาวไชย, 2554: 1) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีหน่วยงาน
ทั้งสิ้นจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ น้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็กและองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน  
371 คน ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เช่น ปัญหาความไม่มั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว 
ปัญหาลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ไม่มี
ต าแหน่งให้บรรจุ ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาการจัดวางต าแหน่งคนไม่ตรงกับต าแหน่งงาน ปัญหาหัวหน้างาน
ไม่มีความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ปัญหาที่หัวหน้างานมอบหมายงาน
ให้ท าไม่เท่ากัน ปัญหาผู้บริหารขาดการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ปัญหาที่ผู้บริหารไม่น า
ความคิดเห็นของพนักงานไปแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ประชาชน เป็นต้น (ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย, 2557: ออนไลน์) จากสาเหตุ
ที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะพนักงานส่วนต าบล จึงสนใจที่จะศึกษาถึงสิ่งที่มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานและเพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
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ต าบลได้ทราบ เป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงขวัญก าลังใจ ซึ่งถ้า
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ก็จะท าให้ผลงานที่ได้ประสบผลส าเร็จดี
ด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรในสังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดีแล้วก็จะส่งผลถึง
การได้รับประโยชน์ของประชาชนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงาน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
   ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก
และองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว จ านวน  371 คน (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
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 ประสบการณ์ในการท างาน  
   1.6 ต าแหน่งงาน  

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
           2.1 ด้านสภาพการท างาน 

      2.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
  2.3 ด้านความพอเพียงของรายได้ 
   2.4 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 
   2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา                                                   
  2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558  
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
    ตัวแปรต้น    ตัวแปรตำม   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1.1 เพศ  
1.2 อายุ  
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 รายได้ต่อเดือน 
1.5 ประสบการณ์ในการท างาน  
1.6 ต าแหน่งงาน  
 

ขวัญ และก ำลั งใจในกำรปฏิบั ติ งำนของ
พนักงำน ส่วนต ำบล ลูกจ้ ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ 
1.1  ด้านสภาพการท างาน 
1.2  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
1.3  ด้านความพอเพยีงของรายได้ 
1.4  ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 
1.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.6  ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กและองค์การบริหารส่วน
ต าบลปะอาว จ านวน  371 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน มีลักษณะเป็น
การตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ศึกษา
จ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้าน
ความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 

    ตอนที่ 3 แบบสอบปลายเปิดซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม 
   2. ก าหนดกรอบ หรือประเด็นข้อมูลที่ต้องการศึกษา น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
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   3. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ และสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert scale 
   4. ก าหนดกรอบของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญของ
วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   5. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เสนอผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา  พร
เจริญ ประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Content Validity) ส าหรับข้อ
ค าถามแต่ละข้อที่ต้องการวัด และให้ค าแนะน าปรึกษา ส าหรับการปรับแก้เครื่องมือให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  6. ขอรับ เครื่องมือจากผู้ เชี่ ยวชาญ เพ่ือน ามาค านวณ หาค่ า Index of 
Coefficient (IOC) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือวิจัย ซึ่งค่าความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ IOC เท่ากับ .88 ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 275) 
 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ตัวอย่าง ที่ไม่ใช่พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทดสอบเครื่องมือ (Try Out) 
 8. น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการ
วิจัยทั้งฉบับ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สถิติ เพ่ือประเมินว่าเครื่องมือวิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะน าไปใช้ได้หรือไม่ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์  Alpha Coefficient (α) ตามวิธีของ Cronbach ตามที่  Jum C. 
Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่าค่า Alpha ≥ 0.70 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจเป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 264-271) 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  1. ผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ไปสอบถามพนั กงานส่ วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 189 ชุด  
  2. แจกแบบสอบถามแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตนเองพร้อม
รอรับคืน  
  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ทั้งหมด เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
สรุปกำรวิจัย 
  1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดมี 189 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอายุ 35-44 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 44.4 มีรายได้/เดือน ระหว่าง 9,001 – 15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 39.2 และอยู่ในต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 
  2. สรุปผลระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้ 
   2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการ
ท างาน และผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ ตามล าดับ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือเมื่อมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่อง
ส่วนตัวสามารถขอรับค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
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   2.2 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
3 ล าดับแรก พบว่า มีท างานในต าแหน่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่านอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ตรงกับต าแหน่ง
หน้าที่ในสายงาน และมีปริมาณงานในหน้าที่ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเหมาะสมดีแล้ว 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับความเป็นธรรม
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบประจ าปี 
    2.3 ด้านสภาพการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับ
แรก พบว่า ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันดีทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานในหน้าที่อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด หน่วยงานมีสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่ามอง และหน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้มาก
ขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้พนักงานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูง
ขึ้น และมีการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้น 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/บ าเหน็จรางวัลเป็นกรณีพิเศษบ่อยครั้ง 
   2.5  ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า มีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับจาก
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน 
และมีค่าตอบแทนที่ได้รับในการท างานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือ
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
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   2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานมีความเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ ได้รับสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลเพียงพอและเหมาะสม และได้รับสวัสดิการ การศึกษาบุตรพนักงาน
เหมาะสม ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับ
สวัสดิการในการจัดรถบริการรับส่งในการมาท างาน 
  3. สรุปผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัด อุบลราชธานี  จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน ดังนี้ 
   3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็นว่าขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความพอเพียงของรายได้ และด้านความยุติธรรมใน
หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
   3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมและ ด้านสภาพการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่ งหน้าที่  ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ด้านความพอเพียงของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
   3.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการ
ท างาน  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความ
ยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
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   3.4 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน 
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการท างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
   3.5 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
ด้านสภาพการท างาน  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของ
รายได้ ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
   3.6 จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการท างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรำยผล 
  1. อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาเปรียบเทียบ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็นว่า
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานี ในภาพรวม 
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก เพศหญิงอาจให้ความส าคัญในเรื่องของ
ครอบครัว หรือให้ความส าคัญในเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพศชายและสิ่งต่างๆที่สามารถ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานยังคงต้องอยู่ในรูปของส่วนรวมเป็นหลัก ในทางกลับ
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กับเพศชาย อาจท างานโดยหวังผลในระยะสั้นๆ แต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของการ
ท างานที่ถือว่าเป็นขวัญและก าลังใจได้เป็นอย่างดีคือความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
ความส าเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูลมาตย์ (2554: 1-115) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม
และจ าแนกตามเพศ โดยบุคลากรเพศหญิงมีความคิดเห็นด้วยมากกว่าบุคลากรเพศชาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553: 
1-111) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
    1.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมแตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก  อายุ
สามารถบ่งบอกถึงความมีประสบการณ์ในการท างานที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้
เป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีระดับขวัญและก าลังใจที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุ นโยบายด้านการบริหาร บทบาทของผู้น า 
สภาพแวดล้อมของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สวัสดิการของหน่วยงาน
และโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า อายุและโอกาสก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตร 
ประสานรัตน์ (2552: 1-113) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะพ้ืนที่ พิเศษ จังหวัดสุรินทร์  ผลการศึกษาพบว่า ครู
ภูมิล าเนาจังหวัดสุรินทร์และครูภูมิล าเนาต่างจังหวัดและอายุการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ 
ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุและระยะเวลาที่
รับราชการต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
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    1.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากการศึกษาสามารถบ่งชี้ถึงความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ การ
ท างานมีหลักการ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน ดังนี้ระดับการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักคณา โสรส (2552: 1-165) 
ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน 
และดับของต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด กรมทางหลวง 
จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูล
มาตย์ (2554: 1-115) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในปัจจัยจูงใจ โดยรวมแตกต่าง
กัน 
    1.4 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือน ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน  ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากบุคคลากรที่มีรายได้สูง และยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายมีจ านวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นอาจท าให้ด้านรายได้ไม่มีส่วนใน
การส่งเสริมระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจคิดว่า ท างานเท่าใดก็
ได้รับเงินเดือนตามอัตราเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักคณา โสรส (2552: 1-
165) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน และดับของต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72) 
ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง 
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ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัด กรมทางหลวง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
    1.5 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาของประสบการณ์ในการท างานที่
เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน อาจพบเห็นปัญหาอุปสรรค์ หรือความปิติ
ยินดีมากมาย จึงท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากไม่ได้ให้ความส าคัญในการสร้างขวัญ
และก าลังใจเท่าท่ีควร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553: 1-111) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม   เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 มีสถานภาพส่วนบุคคลและแตกต่างกัน 
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
    1.6 จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันที่ได้ข้อสรุปเช่น
นี่อาจเนื่องจากทุกต าแหน่งมีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกัน แต่ละต าแหน่งงานให้ความรู้
ความสามารถต่างกันออกไป จึงอาจท าให้มีมุมมองหรือแนวคิดในระดับขวัญและก าลังใจ
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับของ
ต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บอย ทรงคะรักษ์ (2552 : 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สั งกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า 
เปรียบเทียบความแตกต่าง ของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง จ าแนกตาม กลุ่มงานตามภารกิจ พบว่า แตกต่างกัน 
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  2. อภิปรายผลขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก การท างานในปัจจุบันของผู้บังคับบัญชาอาจ
ใช้หลักการบริหารงานโดยการท างานเป็นทีม ไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ การท างานต้องมี
ความร่วมมือกันโดยเฉพาะลูกทีมหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสร้างความเป็นกันเอง ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจ และที่ส าคัญหากเกิดปัญหาให้ร่วมกันแก้ไขและคอยให้ค า
เสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณรดา ดวงวุฒิกุล (2552: 1-47) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอย ทรงคะ
รักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงส่วนกลางโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับ ดังนี้ คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันกับองค์กร ด้านรายได้และ
สวัสดิการ ด้าน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และ
ด้านความมั่นคงและ โอกาส ตามล าดับ 
    2.2 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจากทุกต าแหน่งมีความส าคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากองค์กรจะด าเนินไปได้ต้อง
ประกอบด้วยหลายๆ ส่วน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจท าให้องค์กรไม่สามารด าเนิน
ไปได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้น การท างานในต าแหน่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และงานที่ได้รับมอบหมายที่ตรงกับต าแหน่ง มีปริมาณที่เหมาะสมจึงท า
ให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาวไชย 
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(2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจของ
บุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการท างาน 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา สวัสดิการ
ในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะมีเพียงใน
ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากท่ีสุด และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุพัตรา จันทะพันธ์ (2555: 1-61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดง
พลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดง
พลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่น โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้าน
ความม่ันคงในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านความพึงพอใจใน
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
    2.3 ด้านสภาพการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก 
บุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือกัน รวมทั้งมีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ท าให้สภาพการท างานโดยรวมส่งผลต่อระดับขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มี
ขวัญและก าลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหารขององค์การสูง นโยบายด้านการ
บริหาร บทบาทของผู้น า สภาพแวดล้อมของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า 
อายุและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์ และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของ Frederick Herzberg  ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อความรู้สึกที่ดี  หรือไม่ดี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์การ
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ประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ  การยอมรับนับถือ ความส าเร็จของงาน ความเป็นไปได้ของ
การเติบโตขึ้น ความก้าวหน้ารายได้ ความสัมพันธ์ การนิเทศ ความรับผิดชอบ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการท างาน ลักษณะของงาน ปัจจัยในชีวิตส่วนตัว สถานภาพ 
และความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน  
    2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก การให้ความส าคัญในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจ าเป็น  ซึ่ง
ความรู้ความสามารถท่ีมี สามารถสร้างโอกาสและส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณรดา ดวงวุฒิกุล (2552 : 1-47) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ 
ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีขวัญและก าลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหาร
ขององค์การสูง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบทบาทของผู้น ามีขวัญและก าลังใจสูง ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีระดับขวัญและก าลังใจสูงแต่ส าหรับปัจจัยด้าน
สวัสดิการของหน่วยงานพนักงานมีระดับขวัญและก าลังใจต่ า ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนใหญ่มีขวัญและ
ก าลังใจสูงโดยในเรื่องรักศักดิ์ศรีในความเป็นพนักงานขององค์กรมีขวัญและก าลังใจสูง 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เรื่องความตั้งใจการท างานมีขวัญและก าลังใจสูง ปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ คือ ปัจจัยด้านอายุ นโยบายด้านการบริหาร บทบาทของผู้น า สภาพแวดล้อม
ของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า อายุและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์ 
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    2.5 ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันแปร รายได้ที่ได้รับต้องเพียงพอ
ต่อรายจ่าย ดังนั้นหาก มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน และมีค่าตอบแทน
ที่ได้รับในการท างานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
จึงท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาว
ไชย (2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ท างาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา 
สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการท างานและมีความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูลมาตย์ (2554 : 1-115) ได้ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการท างาน และด้านความก้าวหน้าในอนาคต
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก ในยุคสังคมปัจจุบันการมีสวัสดิการที่ดีถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน โดยเฉพาะสวัสดิการที่มอบให้แก่ครอบครัวซึ่งต้องมีความ
เพียงพอและเหมาะสม ดังนั้น การจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างทีมงาน 
การสนับสนุนด้านสวัสดิการจึงมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ 
ชาวไชย (2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ท างาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา 
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สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการท างานและมีความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พูลสุข สังข์รุ่ง (2550: 168-171) ที่กล่าวว่า วิธีการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีวิธีการส าคัญ  คือ สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน วางมาตรฐานและสร้างเครื่องมือส าหรับวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ดี  
เงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือยกมาตรฐานการครองชีพ ความพึงพอใจในงานที่ท า ความเป็น
หน่วยหนึ่งของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัด
สวัสดิการที่ดี และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3. อภิปรายผลผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  ควรจัด
ระเบียบของห้องท างาน ให้เป็นสัดส่วน ขยายสถานที่ในการท างาน อ านวยความสะดวก
ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน ให้เพียงพอ ควรให้โอกาสสร้างความก้าวหน้าใน
ทุกต าแหน่งงาน เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพ่ือให้เพียงพอต่อการครองชีพ ควรมี
ความเป็นกลางไม่แบ่งแยก ยอมรับในการติดสินใจของเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาควร
วางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่  สร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน และควร
เพ่ิมสวัสดิการพื้นฐานในทุกด้านให้กับบุคคลากรทุกต าแหน่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะห์ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้เสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้และส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการวิเคราะห์ระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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     1.1 ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกการท างานด้วยวิธีการต่างๆ  
    1.2 ควรมีระบบแนวทางในการจูงใจในการท างาน เน้นการมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น  
     1.3 ควรสนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานท างานด้วยใจภายใต้การตอบ
แทนที่เป็นธรรม เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและเหมาะสมกับฐานานุรูป  
     1.4 หากผู้น ามีหลักในการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ค าสอนของพุทธ
ศาสนา ด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต น ามาซึ่งความยุติธรรมเพียงเท่านี้อาจช่วยในการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงใช้หลักการด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของในหลวง  
     1.5 ควรใส่ใจในรายละเอียดของบุคคล ให้ความส าคัญทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาที่ต้องการค าแนะน าปรึกษา ควรพร้อมที่จะให้
ค าแนะน า โดยผู้บังคับบัญชาต้องไม่ก้าวก่าย แต่ให้ข้อคิด ข้อมูล หรือค าแนะน าเพ่ือใช้
เป็นแนวทางสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาของผู้ ใต้บังคับบัญชาเอง ดังนั้นการให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้
พนักงาน ซึ่งยังช่วยลดปัญหาดังสังคม และสร้างความปลอดภัยแก่ครอบครัวพนักงาน  
   1.6 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร โดยการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนงบประมาณที่จะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลกรได้มีการพัฒนา หรือปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ควรมีการผลัดเปลี่ยนต าแหน่งงาน
ให้บุคคลากรได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือบุคลากรจะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละต าแหน่งและสามารถลดความเหลื่อมล้ าของสายอาชีพได้ 
   2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
    ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    2.1 ศึกษารูปแบบในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2 ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี  
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    2.3 ศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 
กิตติกรรมประกำศ 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาอย่างดี
ยิ่งจากท่านอาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ  รองศาสตราจารย์  ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ได้ให้
ความกรุณาให้ค าปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 
  ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย 
  ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง ครู อาจารย์ ที่เคารพ 
และทุกท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อ ที่ให้การสนับสนุนในการวิจัย สุดท้ายขอมอบประโยชน์อันพึง
มีจากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้เพ่ือบูชาคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน 
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รูปแบบการเขียนบทความเพ่ือลงพิมพ์ 
ในวารสารการจัดการและการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ข้อก ำหนดกำรจัดเตรียมบทควำมให้อยู่ในรูปแบบของบทควำมวิจัย 

(Research Article) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 

 1.1 ชื่อบทความ (Title) บทควำมภำษำอังกฤษและภำษำไทยใช้
ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 18 ตัวหนำ จัดกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ พิมพ์
ชื่อภำษำไทยก่อนชื่อภำษำอังกฤษ 
 1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้อยู่ถัดจำกชื่อเรื่อง จัดชิดขวำ ใช้ตัวอักษร 
TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวหนำ ระบุผู้เขียนทุกคนเฉพำะชื่อ นำมสกุล  
ใช้ตัวเลขอำรบิกตัวเล็กก ำกับเหนือตัวอักษรสุดท้ำยของนำมสกุลทุกคน 
เรียงล ำดับตัวเลข หน้ำชื่อผู้เขียนคนสุดท้ำยให้ระบุค ำว่ำ “และ” 
 1.3 ต าแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียน ระบุไว้ที่เชิงอรรถ (Footnote) จัดชิด
ซ้ำย ระบุข้อมูลผู้เขียนทุกคน ตัวอย่ำง 

1 นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำร คณะบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
abc@yahoo.com 

2 รองศำสตรำจำรย์  สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  คณะ
บริหำรธุ รกิ จและกำรจั ดกำร  มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ อุบลรำชธ ำนี  
xyz@yahoo.com 

 

 1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำวไม่
ควรเกินอย่ำงละ 10-15 บรรทัด หรือ 150-200 ค ำ ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้ำ และ
ไม่มีหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกต ิ
 1.5 ค าส าคัญ (Keywords) ค ำส ำคัญไม่ควรเกิน 5 ค ำ ไม่ต้องมีค ำว่ำ 
“และ (and)” หน้ำค ำสุดท้ำย ค ำส ำคญัภำษำไทยไม่ต้องมีเครื่องหมำยใดๆ คั่น
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ระหว่ำงค ำ เขียนค ำส ำคัญภำษำไทยต่อจำกบทคัดย่อภำษำไทย ส่วนค ำส ำคัญ
ภำษำอังกฤษให้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค (Comma) คั่นระหว่ำงค ำ และเขียนค ำ
ส ำคัญภำษำอังกฤษต่อจำกบทคัดย่อภำษำอังกฤษ ใช้ตั ว อักษร TH  
SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกต ิตัวอย่ำง 

ค าส าคัญ: กำรจัดกำร แผนพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำสังคม 
Keywords: Management, Community plan, Social Development 

2. เนื้อเรื่อง  ใช้ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกติ ประกอบด้วย 
 2.1 บทน า (Introduction) ครอบคลุมควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ
กำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทน ำควรเขียน
รูปแบบเรียงควำมให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 2.2 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) คือ ข้อควำมที่ผู้ วิจัย
ก ำหนดว่ำต้องกำรค้นหำข้อเท็จจริงใดบ้ำง 
 2.3 ขอบเขตการวิจัย (Research Scopes) คือ กำรก ำหนดขอบเขต
ของประชำกร ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย และขอบเขตของช่วงเวลำอย่ำงชัดเจน 
 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) คือ กำร
สรุปกรอบควำมคิดในกำรวิจัยทำงทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่ำงชัดเจน 
 2.5 ข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis) คือ 
ข้อควำมที่ก ำหนดขึ้นตำมควำมคิดที่คำดหวังว่ำผลกำรวิจัยจะเป็นไปใน
ลักษณะใด 
 2.6 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบด้วยประชำกร 
กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
วิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 2 . 7  ผลก า ร วิ จั ย  (Research Results) คื อ  ข้ อ มู ล ที่ ต อบ ต ำ ม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 2.8 สรุปการวิจัย (Research Conclusions) ประกอบด้วย สรุป 
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 2.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement) ระบุแหล่งทุน 
หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในกำรท ำวิจัยให้ประสบควำมส ำเร็จ  
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 2.10 ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อรูปภำพหลังแสดงรูปภำพ จัด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง 

 

 
 
ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
            ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12) 
 

 2.11 ตาราง  (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย 
และในกำรพิมพ์ตำรำงก ำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ 
ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร 

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก 
ลำว สำละวัน ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง 

ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ 
กัมพูชำ พระวิหำร ป่ำสงวนพระวิหำร 

 
 2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดส ำหรับ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University230

  2.12.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบโดยให้วงเล็บชื่อผู้แต่ง 
(ส ำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลที่
เป็นผู้จัดท ำเอกสำร และปีพิมพ์ของเอกสำรที่อ้ำงอิงน ำหน้ำหรือต่อท้ำย
ข้อควำมที่อ้ำงดังตัวอย่ำง 

2.12.2 การอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้รูปแบบของ APA ดังตัวอย่ำง 
2.12.2.1 อ้ำงหนังสือ 

 
 

2.12.2.2  อ้ำงบทควำมในวำรสำร 

 

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. 

 

ตัวอย่ำง 
วรำวุธ  ผลำนันต์, และคณะ. “กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น

เรื่องกำรทอผ้ำไหมกำบบัว”, สารมนุษยศาสตร์. 4, 1 
(มกรำคม-มิถุนำยน 2551): 1-13. 

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) กล่ำววำ่................ หรือ............. (Miller, 1993: 299-301) 
 จำกรำยงำนของ WHO (1999: 24-26) …..หรือ ............ (WHO, 1999: 24-26) 
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2.12.2.3อ้ำงสำรสนเทศออนไลน์ 

 
 
3. ภาษา สำมำรถเลือกใช้บทควำมภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ 
4. การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไข  
 4.1 ส่งต้นฉบับที่ 1 ชุด ทำง e – mail ไปยังผู้ช่วยกองบรรณำธิกำร
วำรสำรกำรจัดกำรและกำรพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  โดยมี
หนังสือน ำส่งพร้อมต้นฉบับและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ส่งที่สำมำรถ
ติดต่อกลับได ้ (สำมำรถ Download เอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba. 
ubru.ac.th/JournalBBA) 
 

 
  
 4.2 เมื่อบรรณำธิกำรได้รับต้นฉบับแล้ว จะน ำมำพิจำรณำแล้วแจ้งตอบ
กลับให้ผู้นิพนธ์ทรำบผลว่ำจะต้องแก้ไขเบื้องต้นหรือไม่ ถ้ำไม่ต้องแก้ไข
เบื้องต้นจะน ำส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำน 
 
 

ตัวอย่ำง  
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย.  (2543).  เศรษฐกิจพอเพียง.  

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา  เกษตรเอ่ียม  
หรือ อาจารย์ขนิษฐา  คนกล้า 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ถนนแจ้งสนิท  อ าเภอเมือง  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 
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 4.3 บทควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำตีพิมพ์จะได้รับกำรตรวจสอบทำง
วิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชำญในสำขำที่บทควำมเกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับ
ค ำแนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณำธิกำรจะส่งข้อคิดเห็น พร้อมทั้ง
ต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับมำใหม่ 
 4.4 เมื่อบทควำมของผู้นิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรเรียบร้อยแล้ว 
กองบรรณำธิกำรจะจัดส่งวำรสำรให้ผู้นิพนธ์ จ ำนวน 2 เล่ม 
 
 

 


