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ความคิดเหน็ของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร   
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ* 

The Staff Opinions towards the Performances According to Good 
Governance Principles of the Administrators of Bang PlaSubdistrict 

Administrative Organization, Bang Phli District, SamutPrakan Province 
 
                    นายคณาธิป  แผ้วฉ่ํา** 
                    Mr. Kanathip Peawchom 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา จํานวน 108 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เช่ือมั่น .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักการมีส่วนร่วม 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
พนักงานท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the staff opinions towards the performances 
according to good governance principles of the administrators of Bang Pla Subdistrict Administrative 
organization, 2) compare the staff opinions towards the performances according to good governance 
principles of the administrators of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization Classified by 
demographic trait. The sampling gained was 108 staff from Bang Pla Subdistrict Administrative 
Organization. The instrument used in this research was a questionnaire with the reliability of .89. The 
data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and ANOVA.  
 The research results revealed that: 1) holistically the staff opinions towards the 
performances according to good governance principles of the administrators of Bang Pla Subdistrict 
Administrative Organization was at moderate level; considering by aspects it was found that the 
overall opinions of staff were at moderate level in all aspects namely: legitimacy, morality, 
transparency, responsibility, worthiness and participation aspects. 2) The results, in comparing the 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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means of the staff opinions towards the performances according to good governance principles of 
the administrators classified by demographic trait, were found that the staff with different ages and 
education levels had different opinions at the statistical significance of .05. Considering by aspects, it 
was found that the staff with different ages and education levels had different opinions on 
participation aspects at the statistical significance of .05. 
 
ความนํา 
 การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐบาลโดยมุ่งลดบทบาท
ของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าท่ีจําเป็นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้นซ่ึงเหตุผลของการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ 
การดําเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดข้ันตอนการดําเนินการอันเน่ืองจากความล่าช้าในการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมดําเนินการตลอดจนร่วมตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรหลักท่ีมีความสําคัญย่ิงในการดําเนินงานในระดับตําบลเป็นองค์กรท่ีได้รับ
การคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนนําท่ีสําคัญในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองในระดับตําบล ตลอดจนการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ต่ืนตัวและร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาด้านต่าง ๆ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าความสามารถในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามท่ีรัฐบาล
มุ่งหวังประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานแตกต่างกันออกไปส่วนหน่ึงเกิดจากความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซ่ึงมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตามวาระ ทําให้การดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาและ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหล่ือมลํ้ากันในแต่ละยุคแต่ละสมัย การนําหลักการบริหารงานท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความ
รับผิดชอบหลักประสิทธิภาพและหลักการมีส่วนร่วมทําให้การบริหารงานมีความยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีผ่านมาลง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาเป็น 1 ใน 7 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีเน้ือท่ีประมาณ 53.376 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,360 ไร่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน มี
ประชากรท้ังส้ิน 31,006 คนแยกเป็นชาย 14,914 คนเป็นหญิง 16,092 คน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554)  
ผลการพัฒนา ในปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา มีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน คือการบริหารจัดการองค์กร ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของพนักงานและประชาชน และปัจจัยภายนอก คือนโยบายของรัฐบาล 
การสนับสนุนจากจังหวัดและอําเภอนอกจากน้ีส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการและดําเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการต่าง ๆ ใช้หลักการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
governance) ในการบริหารจัดการ 
 จากความสําคัญของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาใน
เรื่องของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยนําพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา มาเป็นกรณีศึกษา
ในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลา ซ่ึงจะนําไปสู่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
บางปลา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 144 คน (ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie andMorgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถาม
มี 2 ส่วนคือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน 
 2.2 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า ลักษณะของแบบ สอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามไปทดลอง ใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.898 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลาโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.85 อายุ 25-39 ปี ร้อยละ 37.96 รองลงมา 40-54 ปี  
ร้อยละ 28.70 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 65.74 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 28.70 ตําแหน่งงานพนักงาน
จ้าง ร้อยละ 57.41 อายุการทํางาน 5-10 ปี ร้อยละ 40.74 รองลงมาน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 28.70 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ปลาในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  หลักนิติธรรม พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากจํานวน 2 รายการคือ 
   1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   2. สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ อบต. 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงานเพศชายอายุ 55 ปีขึ้นไประดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ตําแหน่งงาน
ข้าราชการอายุการทํางานน้อยกว่า 5 ปี และ 5-10 ปี 
  หลักคุณธรรม พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากจํานวน 4 รายการคือ 
   1. ส่งเสริมให้มีความเมตตาอารีต่อกัน 
   2. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรใน อบต.อย่างเป็นธรรม 
   3. ส่งเสริมความขยัน ประหยัด และยึดมั่นสัมมาอาชีพ 
   4. คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงาน เพศชายและเพศหญิงอายุ 25-39 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ตําแหน่งงานข้าราชการอายุการทํางาน 5-10 ปี และ16 ปีขึ้นไป 
  หลักความโปร่งใส พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากจํานวน 2 รายการคือ 
   1. บริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย 
   2. จัดระบบการติดตามตรวจสอบงานด้านต่าง ๆ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงาน เพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ทุกตําแหน่งงาน และทุกอายุการทํางาน 
  หลักการมีส่วนร่วม พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการคือ 
   1. ประสานงานและทํางานเป็นทีมภายในอบต.หรือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. 
   3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก อบต. 
   4. นําความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงการทํางาน 
   5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และการวางแผน จัดการ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงาน เพศชายและเพศหญิง 
  หลักความรับผิดชอบ พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากจํานวน 2 รายการคือ 
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   1. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานให้ทันกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมส่ิง แวดล้อมและเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ 
   2. ทํางานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงาน เพศชายอายุ ต่ํากว่า 25 ปี อายุ 40-54 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี และตําแหน่งงานพนักงาน 
  หลักความคุ้มค่า พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากจํานวน 1 รายการคือวางแผนการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างประหยัด 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนักงาน เพศชายอายุต่ํากว่า 25 ปี อายุ 25-39 ปี อายุ 55 ปีข้ึนไปทุกระดับการศึกษา
ตําแหน่งงานพนักงานและทุกอายุการทํางาน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า พนักงานท่ีมีเพศตําแหน่งงาน
อายุการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุ ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านดังนี้ 
  หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พนักงานท่ีมี
อายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  หลักการมีส่วนร่วมพนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน จํานวน 1 
รายการ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. พนักงานท่ีมีอายุ 25-39 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ผู้ท่ีมีอายุ 40-54 ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  หลักการมีส่วนร่วมพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน จํานวน 1 
รายการ คือ ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ตลอดเวลาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ผู้ท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลาได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางปลา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก หลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมี 
ส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิจิตราภรณ์
ไชยโคตร (2550) ศึกษาเร่ืองการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบรบืออําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานเห็นว่ามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลบรบือโดยรวมและรายด้านจํานวน 6 ด้าน คือ ด้านนิติธรรมด้านคุณธรรมด้านความโปร่งใสด้านความ
รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมและด้านความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจนยุทธ์ 
อุ่นเจริญทวีสิน (2553) ศึกษาเร่ืองปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จเห็นว่า การบริหารงาน โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางคือด้านหลักคุณธรรมด้านหลักนิติธรรมด้านหลักการมีส่วนร่วมด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักความคุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดรุณี คํามีคร (2553) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาปัญหาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรเทศบาลตําบลโดยรวมและจําแนกตามเพศอายุสถานภาพในเทศบาลส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาการนํา 
หลักธรรมาภิบาลมาใช้โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภิรมย์ 
จานนอก (2553) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบื้อง
โดยรวมและจําแนกตามเพศอายุการศึกษาและอาชีพเห็นว่ามีการปฏิบัติการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม
และรายด้านทุกด้านคือด้านหลักนิติธรรมด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความโปร่งใสด้านหลักการมีส่วนร่วมด้านหลักความ
รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราตรี ชิณหงส์ (2553) ศึกษา
เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลโคกล่ามอําเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในเทศบาลตําบลโคกล่าม
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรมด้านหลักการ
มีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความรับผิดชอบโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิโรจน์ สาขา (2553) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยรวมท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
ลําดับแรก คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือหลักการมีส่วนร่วม
จากข้อค้นพบดังกล่าวการให้ความสําคัญเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีผลกระทบกับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล การท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว จะทําให้การปฎิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉ ล่ียของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าพนักงานท่ีมี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ที่ต่างกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 
  หลักนิติธรรม พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ท่ีต่างกันมี 
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
  หลักคุณธรรม พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ท่ีต่างกันมี 
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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  หลักความโปร่งใส พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  หลักการมีส่วนร่วม พนักงานท่ีมี อายุ ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  พนักงานที่มี ระดับการศึกษา ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  หลักความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ท่ีต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  หลักความคุ้มค่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน ท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถยา นรินทร์ (2552) ศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศอายุรายได้ระดับการศึกษาตําแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเห็นว่ามี 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม และรายด้าน 1 - 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันทา ภูผิวแก้ว (2553) ศึกษาเรื่องการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยรวมและเป็นรายด้านด้านหลักการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล (2554) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองแพร่ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลพบว่าหลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หลักการมีส่วนร่วมพบว่าบุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภิรมย์ จานนอก (2553) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ประชาชนท่ี
มีเพศต่างกันเห็นว่ามีการปฏิบัติการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้าน 5 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากข้อค้นพบดังกล่าวการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในด้านด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความ
คุ้มค่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ควรให้ความสําคัญ
และหาข้อมูลแล้วนําข้อมูลมาหาแนวทางในการปรับปรุง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. เช่น  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือสําหรับผู้มาใช้บริการเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีและข้ันตอนในการดําเนินการ และกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรและผู้ใช้บริการสามารถประเมินผลของการทํางานได้อย่างมี
มาตรฐาน 
 2. ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลาเช่นกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คอยตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการ รวมถึงระยะเวลา ระเบียบปฏิบัติ 
 3. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรใน อบต. อย่างเป็นธรรม เช่นการพิจารณาขั้นเงินเดือนให้กําหนด
เป็นมาตรฐานการพิจารณา โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก 
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 4. บริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เช่นการจัดทําวารสารการดําเนินงาน ช้ีแจงถึงแนวนโยบาย รวมถึง
เหตุผลและความจําเป็นรวมถึงงบประมาณ วิธีการ เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้แก่สาธารณชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความคาดหวังของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพ่ือนําผล
การศึกษามาค้นหาปัจจัยที่มีความสําคัญเร่งด่วนในการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร 
 2. ควรทําการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการท่ีดีภายในองค์กร เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์* 
Behaviors in Using Credit Cards of Thammasat University Officials, 

Thaprachan Campus 
 
                 นางฐิตารีย์  ฐิติเตชะนันท์** 
                 Mrs.Thitaree Thititechanan 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จํานวน 170 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และค่าสถิติไคสแควร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต พบว่า ส่วนใหญ่ถือครองบัตรเครดิตของธนาคาร 
กสิกรไทย เ พ่ือความสะดวก และความปลอดภัย มีการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าและบริการท่ี
ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกคร้ังด้วยตนเอง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม 
การใช้บัตรเครดิตเพ่ือซ้ือสินค้าและบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีวิธี 
การชําระหนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และโอกาสในการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการชําระหน้ีโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บัตรเครดิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study bank credit card usage behaviors of 
Thammasat University officials of Thaprachan Campus, and 2) compare the using oficials credit card 
behaviors according to various personal profiles. The sample was 170 Thammasat University officials 
at Thaprachan Campus. Questionnaires were used as a research tool. Data were analysed by 
frequency, percentage and Chi-Square statistics. 
 The research results found that: 1) about the aspect of bank credit card usage behaviors, 
most of the officials  hold Thai Farmer Bank credit cards, used the cards for convenience and safety 
and always used the cards by themselves; 2) the comparison of card holders behaviors in purchasing 
products and services of the officials with different genders were different at the statistical 
significance of .01. The officials with different ages had different ways in choosing payment method, 
having co-decision maker and getting opportunity to use the credit card at the statistical significance 
of .01. It was also found that the officials with different education levels had different behaviorsin 
credit card debt payment at the statistical significance of .01. The officials with different marital 
status were different in term of co-decision maker in use the credit card at the statistical significance 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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of .01. Overall credit card usage behaviors of officials with different monthly incomes were also 
different at the statistical significance of .01. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันบัตรเครดิตมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบัตรเครดิตมีบทบาทสําคัญเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม และได้รับความนิยมมากขึ้น ถือได้ว่าบัตรเครดิตมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาสังคม นับว่าเป็นเครื่องมือ
สําคัญประการหนึ่งในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจ ในแง่มุมของเศรษฐกิจถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศฟ้ืนตัวขึ้น
อย่างถาวรและย่ังยืน สังเกตได้จากบัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของประชาชน และเป็นท่ีนิยมกันอย่าง
กว้างขวางพิจารณาได้จากจํานวนผู้ถือบัตรเครดิต พบว่ามีผู้ถือบัตรเครดิตเป็นจํานวนมาก และเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ท่ีมี
รายได้น้อย และปานกลาง จึงทําให้ผู้ประกอบการต่างให้ความสําคัญกับธุรกิจน้ี การใช้บัตรเครดิตชําระแทนการใช้ 
เงินสด ทําให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซ้ือสินค้าหรือบริการ การถือเงินสดจํานวนมากไว้กับตัว ย่อมมีความ
เส่ียงต่อการฉกชิง การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นทางเลือกหน่ึงของคนทํางาน ไม่ต้องชําระเงินหลังซ้ือสินค้าในทันที   
และได้รับส่วนลดพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญทางบริษัทผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บเงินภายหลังท่ีมีการใช้จ่ายในรอบ
เวลาท่ีกําหนด ซ่ึงอาจเป็นจํานวน 30-50 วัน ตามข้อตกลงของผู้ออกบัตรเครดิต ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้มีผู้นิยมใช้บัตรเครดิต
กันอย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกในด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิต เน่ืองจากมีหลักฐาน
รายละเอียดครบถ้วนและชัดเจนอย่างไรก็ตาม เมื่อมีบัตรเครดิตท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผู้ใช้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเสรี หากไม่คุมการใช้จ่ายให้ดีหรือใช้จ่ายเกินวงเงินท่ีสามารถหาได้ในแต่ละ
เดือน ผลที่ตามมาก็คือ การเป็นหน้ีเพราะไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนให้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ีไปทําสัญญาไว้
ได้ แนวโน้มทางธุรกิจการเป็นหน้ีบัตรเครดิตกําลังขยายตัว และมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2553 ยอดสินเช่ือคงค้างบัตรเครดิตมีอัตราเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการใช้จ่าย   
ซ่ึงมียอดสินเช่ือคงค้างบัตรเครดิตในปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 5.5 - 6.5 เพ่ิมข้ึนจากท่ีขยายตัว ร้อยละ 3.9 ในปี 2552 
การเพ่ิมขึ้นของยอดคงค้างสินเช่ือบัตรเครดิต สอดคล้องกับการเติบโตตามปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีเพ่ิมขึ้น  
และในขณะเดียวกัน ปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต ณ ปี 2553 จะอยู่ที่ประมาณ 202,500 – 204,500 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 เพ่ิมขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 4.9 ในปี 2552 ทิศทางการเบิกเงินสดท่ีเติบโตเมื่อเทียบ
กับปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือบัตรมุ่งใช้บัตรในการชําระค่าสินค้าหรือบริการ มากกว่า
การใช้เพ่ือการเบิกถอนเงินสด ประกอบกับการเติบโตของร้านค้ารับบัตรเครดิตท่ีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดความ
สะดวกสบายสําหรับผู้ถือบัตรมากขึ้น นอกจากน้ีผู้บริโภคมีทางเลือกทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
ประเภทบัตรเบิกเงินสด หรือสินเช่ือหมุนเวียนท่ีสามารถถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ซ่ึงสร้างความสะดวกสบายให้แก่
ผู้ใช้ (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 2204 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553) 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ผู้ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต และสินเช่ือ 
เงินสด ในปี 2555 นางสาวภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์ ทําการศึกษาเร่ือง การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและ
บัตรกดเงินสดของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า คนทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดใช้บัตร
กดเงินสดมากกว่า 5,000 บาทข้ึนไป เมื่อเปรียบเทียบอาชีพของคนทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บัตรเดบิต และบัตร
กดเงินสด พบว่า คนทํางานในกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดท่ีมีธุรกิจส่วนตัว หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ใช้บัตรกดเงินสดมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ พนักงานของรัฐ คิดเป็น  
ร้อยละ 47.83 รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 45.45 รับราชการ รัฐวิสากิจ ร้อยละ 43.04 และพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 
28.35 
 จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศตัวเลขสําคัญของธุรกิจบัตรเครดิต และสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใต้กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุดส้ินเดือนธันวาคม 2556 พบว่าธุรกิจบัตรเครดิต และสินเช่ือ
ส่วนบุคคล มีเอ็นพีแอลพุ่งสูงขึ้น แบ่งเป็นบัตรเครดิตมีเอ็นพีแอลเพ่ิมขึ้น 31% สินเช่ือส่วนบุคคล 42% โดยยอดคงค้าง
เอ็นพีแอลของบัตรเครดิตมีท้ังส้ิน 6.64 พันล้านบาท (ยอดคงค้างของธนาคารพาณิชย์ 4.63 พันล้านบาท นอนแบงก์ 
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2.01 พันล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 31.34% หรือเพ่ิมขึ้น 1.58 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากธนาคารพาณิชย์ 
1.53 พันล้านบาท และนอนแบงก์ 56 ล้านบาท ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมียอดคงค้างเอ็นพีแอลท้ังส้ิน 1.09 หมื่นล้าน
บาท (ยอดคงค้างธนาคารพาณิชย์ 5.48 พันล้านบาท นอนแบงก์ 4.91 พันล้านบาท และสาขาธนาคารต่างชาติ 529 
ล้านบาท) เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ยอดเอ็นพีแอลเพ่ิมข้ึน 3.26 พันล้านบาท คิดเป็น 42.47% เพ่ิมขึ้นจาก
ธนาคารพาณิชย์ และนอนแบงก์ ในปริมาณใกล้เคียงกัน 1.59 พันล้านบาท และ 1.54 พันล้านบาท ตามลําดับ (ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557) 
 จากงานวิจัยและบทวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์แท้จริงของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน
ว่า อยู่ในภาวะความเส่ียงของการเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือไม่ เพ่ือนําไปบริหารความเส่ียงในการปล่อยกู้ยืมเงินฉุกเฉินของ
พนักงานต่อไป และสามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และสามารถบริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับ  
การวางแผนนโยบายการใช้เงินในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้อ่านงานวิจัยฉบับน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บัตรเครดิตท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
พนักงานรวมท้ังหมด 260 คน (ท่ีมา : ฝ่ายกองการเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตุลาคม 2557) 
เลือกเป็นกลุ่มตัอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 170 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังน้ี 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ 
   2.2.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   2.2.2 ข้อมูลการถือครองบัตรเครดิต ได้แก่ จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง ระยะเวลาท่ีถือครองบัตร
เครดิต วงเงินบัตรเครดิต ประเภทของบัตรเครดิต ความเพียงพอของวงเงินบัตรเครดิต จํานวนคร้ังของการใช้บัตรเครดิต
ต่อเดือน และจํานวนเงินท่ีใช้บัตรเครดิตต่อเดือน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต แบ่งออกเป็น บัตรเครดิต
ธนาคารท่ีผู้ใช้ถือครองอยู่ กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด การวางแผน ชําระหนี้ วิธีการชําระหน้ี การชําระหนี้ตาม
วันท่ีกําหนด การค้างชําระหน้ี ประเภทสินค้าและบริการท่ีมีการใช้บัตรเครดิต เหตุผลในการใช้บัตรเครดิต ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจใช้บัตรเครดิต โอกาสในการใช้บัตรเครดิต และช่องทางท่ีมีการใช้บัตรเครดิต 
 3. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
  ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามมี 3 
ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการถือครองบัตรเครดิต ได้แก่ จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง ระยะเวลาท่ีถือครองบัตร
เครดิต วงเงินบัตรเครดิต ประเภทของบัตรเครดิต ความเพียงพอของวงเงินบัตรเครดิต จํานวนครั้งของการใช้บัตรเครดิต
ต่อเดือน และจํานวนเงินของการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน 
  ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารท่ีผู้ใช้ถือครองอยู่ กลยุทธ์การส่งเสริมทาง
การตลาด การวางแผนชําระหน้ี วิธีการชําระหนี้ การชําระหนี้ตามวันท่ีกําหนด การค้างชําระหน้ี ประเภทสินค้า และ
บริการท่ีมีการใช้บัตรเครดิต เหตุผลในการใช้บัตรเครดิต ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต โอกาสในการใช้ 
บัตรเครดิต และช่องทางท่ีมีการใช้บัตรเครดิต 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้น ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามแล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค (Conbach’s Alpha 
Coeffieient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9316 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 170 ฉบับ แล้วขอคืนด้วย
ตนเอง ได้ข้อมูลคืนมา 170 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วทําการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลการถือบัตรเครดิต และพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square: X2) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด  
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา พนักงานบริษัท กมลประกันภัย  
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี  
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท และรายจ่ายตํ่ากว่า 15,000 บาท 
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 2. ข้อมูลการถือบัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ถือครองบัตรเครดิต 2-3 ใบ ถือครองบัตรเครดิตเป็นระยะเวลา 2-3 ปี มี
วงเงินบัตรเครดิตอยู่ในช่วง 35,001-50,000 บาท และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 3,001-10,000 บาท  
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา พนักงานบริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่าผู้ถือบัตรเครดิต
ส่วนใหญ่มีบัตร 2 ใบ ถือบัตรระยะเวลา 1-3 ปี มีวงเงินบัตรอยู่ในช่วง 20,001-40,000 บาท การใช้จ่ายผ่านบัตรเฉล่ีย
ต่อเดือน 5,001-15,000 บาท 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการถือครองบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด (VISA Card) ใช้บัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 
1-3 ครั้ง ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธันยพงศ์ ประคองขวัญ (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 
: กรณีศึกษา บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีการถือบัตรวีซ่ามากท่ีสุด และ
ความถี่ในการใช้อยู่ที่ 1-3 ครั้งต่อเดือน 
 3. พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ดังน้ี 
  - กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บัตรเครดิต เมื่อทราบว่า 
บัตรเครดิตน้ันฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล (2551) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา พนักงานบริษัท กมลประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกทําบัตรเครดิตด้วยเหตุผลฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า / รายปีตลอดชีพ 
  - การชําระหน้ีตามวันท่ีกําหนด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนการชําระหน้ีเป็นบางคร้ัง 
ร้อยละ 40.00 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนมไพร ชัยยะ (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
และการชําระหนี้ของผู้ถือบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน ในจังหวัดสกลนคร พบว่า พฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิต  
ส่วนใหญ่ชําระตามยอดขั้นตํ่าต่อคร้ัง ตามท่ีธนาคารเจ้าของบัตรกําหนด และมีการวางแผนในการชําระหนี้เป็นครั้งคราว
คิดเป็นร้อยละ 36 ของการชําระหน้ีบัตรท้ังหมด 
  - การค้างชําระหน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยค้างชําระหนี้บัตรเครดิต ร้อยละ 54.71 ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัสธพงษ์  ด่านปาน (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ
ประชาชน : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า ส่วนใหญ่
เคยค้างชําระค่าบัตรเครดิต 
  - ประเภทสินค้าและบริการท่ีมีการใช้บัตรเครดิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต เพ่ือเลือกซ้ือ
อาหารและเครื่องดื่มตามร้านอาหาร ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนมไพร ชัยยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง  
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการชําระหนี้ของผู้ถือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินในจังหวัดสกลนคร พบว่า มี
แนวโน้มใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อมีบัตรเครดิตโดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 36 ของค่าใช้จ่าย
บัตรท้ังหมด 
  - เหตุผลในการใช้บัตรเครดิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตเพราะเหตุผลในด้านความสะดวก  
ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดมาก ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ ง้ันปัญญา (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง  
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตด้านความต้องการสูงท่ีสุดคือ เพ่ือความสะดวกในการชําระสินค้าและบริการ 
  - ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต แบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง  
ร้อยละ 50.59 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัสธพงษ์  ด่านปาน (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิตของประชาชน : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บัตรเครดิตด้วยตนเอง 
  - โอกาสในการใช้บัตรเครดิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าและบริการท่ี
ร้านค้ารับบัตรเครดิตทุกครั้ง ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนนันท์ เตมีศักดิ์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม 
การใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
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ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตในแต่ละปัจจัยมากท่ีสุด ในด้านสถานท่ี คือ ความสะดวกในการใช้บัตร เช่น มีร้านค้า
ท่ีให้บริการรับบัตรจํานวนมาก 
  - ช่องทางท่ีมีการใช้บัตรเครดิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัสธพงษ์ ด่านปาน (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
ของประชาชน : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการชําระค่าสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
และข้อมูลการถือบัตรเครดิต 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
และข้อมูลการถือบัตรเครดิต ดังนี้ 
  - เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การชําระหนี้ตามวันท่ีกําหนด รายการชําระ ณ วันท่ีครบกําหนด โดยเพศหญิงมัก
ชําระหนี้ ณ วันท่ีครบกําหนด มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าเพศชาย จึงมีการบริหาร
จัดการหน้ีได้ดีกว่า 
  - อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต รายการนํ้ามันรถยนต์ และประเภทสินค้าและบริการท่ี
ใช้บัตรเครดิต รายการเบิกถอนเงินสด ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพิศ ทับยัง (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบว่าผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุท่ีต่างกันจะให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
  - ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ด้าน 
การชําระหน้ี ตามวันท่ีกําหนดรายการทันทีท่ีได้รับใบแจ้งยอดการชําระท่ี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จะมีวุฒิภาวะในการบริหารจัดการการชําระหนี้ให้ตรงตามวันท่ีกําหนด โดยชําระ
ทันทีท่ีได้รับใบแจ้งยอดการชําระ 
  - สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ด้านการ
วางแผนการชําระหน้ี รายการมีการวางแผนทุกคร้ัง ด้านวิธีการชําระหน้ี รายการชําระตามยอดเต็มจํานวน ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 โดยสถานภาพสมรส กับหม้าย / หย่าร้าง มีภาระทางครอบครัว จึง
จําเป็นต้องมีการวางแผนการชําระหน้ีทุกคร้ัง และชําระตามยอดเต็มจํานวน เพ่ือบริหารจัดการทางด้านการเงินให้กับ
ครอบครัว 
  - รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต รายการอาหารและ
เคร่ืองดื่มตามร้านอาหาร ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต รายการสินค้าอุปโภคและบริโภคตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต รายการนํ้ามันรถยนต์ และประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิตโดยรวม 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต รายการสินค้า
ออนไลน์ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพิศ ทับยัง (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ รายได้ท่ีต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พบว่า 
 1. กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต  
เรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน น่ันคือ พนักงานท่ีมีรายได้ต่ํากว่า มักมีการใช้บัตรเครดิตโดยคํานึงว่า
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บัตรเครดิตท่ีใช้ต้องมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นส่วนลดตามร้านค้าต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมรายการกับบัตรเครดิต 
การคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นต้น และสามารถผ่อนชําระคืนในอัตราขั้นตํ่า 5-10% ของยอดการใช้จ่าย 
 2. วิธีการชําระหน้ี พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เรื่องวิธีการชําระหน้ีแตกต่างกัน  
น่ันคือ พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี มีวิธีการชําระหน้ีด้วยการชําระตามยอดเต็มจํานวน กับชําระยอดข้ันตํ่า 
 3. การชําระหนี้ตามวันท่ีกําหนด พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิต เรื่อง การชําระหน้ีตามวันท่ีกําหนดแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  
และมีรายได้น้อย จะทําการชําระหนี้ทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งยอดการชําระ ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี และมีรายได้สูง จะทําการชําระหน้ี ณ วันท่ีครบกําหนด 
 4. การค้างชําระหน้ี พนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิต เร่ืองการค้างชําระหน้ีแตกต่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้น้อย เคยมี
การค้างชําระหน้ี 
 5. ประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิต พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิต เร่ืองประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน น่ันคือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการใช้
บัตรเครดิตในการชําระสินค้าและบริการ เช่น จองตั๋วเคร่ืองบิน / ตั๋วเดินทางต่าง ๆ อาหารและเคร่ืองด่ืมตามร้านอาหาร  
สินค้าอุปโภคและบริโภคตามซุปเปอร์มาร์เก็ต และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เร่ืองประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้
บัตรเครดิตแตกต่างกัน น่ันคือ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน จะมีการใช้บัตรเครดิตในการชําระสินค้าและ
บริการ เช่น อาหารและเครื่องดื่มตามร้านอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคตามซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าออนไลน์ และ
นํ้ามันรถยนต์ 
 6. เหตุผลท่ีใช้บัตรเครดิต พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เร่ืองเหตุผลท่ี
ใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีรายได้ตํ่าให้เหตุผลที่ใช้บัตรเครดิตว่า สามารถผ่อนชําระค่าใช้จ่ายได้ และ
สามารถถอนเงินจากตู้ ATM เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนพนักงานท่ีมีรายได้สูงให้เหตุผลท่ีใช้บัตรเครดิตว่าใช้เป็นส่วนลด
ตามร้านค้าต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมรายการกับบัตรเครดิต 
 7. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เรื่องผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มักมีพนักงานร้านค้า หรือ
พนักงานธนาคารมาช่วยตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ในการซ้ือสินค้าและบริการ ส่วนพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี มักมีสามี 
/ ภรรยามาช่วยตัดสินใจใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เรื่อง ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตร
เครดิตแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมักมีพนักงานร้านค้า หรือพนักงานธนาคารมาช่วย
ตัดสินใจใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าและบริการ ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มักมีสามี / ภรรยา
มาช่วยตัดสินใจใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการ 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เรื่องผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ 
บัตรเครดิตแตกต่างกัน น่ันคือ พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด ตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ในการซื้อสินค้าและ
บริการ รองลงมาคือพนักงานร้านค้า / พนักงานธนาคารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ส่วนพนักงานท่ีมี
สถานภาพสมรส จะเป็นสามี /ภรรยาท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าและบริการ 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเรื่องผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้
บัตรเครดิตแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีรายได้ตํ่า มักมีพนักงานร้านค้าหรือพนักงานธนาคารมาช่วยตัดสินใจใช้ 
บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าและบริการ ส่วนพนักงานท่ีมีรายได้สูง มักมีสามี / ภรรยามาช่วยตัดสินใจใช้บัตรเครดิตใน 
การซ้ือสินค้าและบริการ 
 8. โอกาสในการใช้บัตรเครดิต พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เร่ือง โอกาสในการใช้
บัตรเครดิตแตกต่างกัน นั่นคือ พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ใช้บัตรเครดิตทุกครั้งท่ีมีการซื้อสินค้า และบริการท่ี
ร้านค้ารับบัตรเครดิต 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานของกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตเกี่ยวกับ 
การตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการต่าง ๆ 
 2. ทางธนาคารควรนําผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นแนวทางใน 
การวางแผนทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้า และบริการจากการใช้บัตรเครดิต 
 3. ควรคํานึงลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือทําความเข้าใจในความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือทําให้พนักงานมี
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า และบริการได้เป็นอย่างดี 
 4. ควรทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลการถือบัตรเครดิตเพ่ิมเติม เช่น จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครองอยู่   
ระยะเวลาท่ีถือครองบัตรเครดิต วงเงินของบัตรเครดิต ประเภทของบัตรเครดิต จํานวนครั้งโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีมีการใช้
บัตรเครดิต จํานวนเงินโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะช่วยให้วิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือบัตรเครดิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าต่อการเลือกซื้อสินค้าบรษัิท ท.ีซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร* 

The Customers Opinions in Purchasing Products from T.C.K. Products 
Company Limited, Chom Thong District, Bangkok 

 
                    นายธงชัย  คล้ายแสง** 

Mr. Thongchai  Klaisaeng 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ 
(1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. 
โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าท่ีมาเลือก
ซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด ใน
ภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้า
บริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the customers opinions in purchasing 
products from T.C.K. Products Company Limited at Chom Thong District in Bangkok, 2) compare the 
customers opinions in purchasing products from T.C.K. Products Company Limited at Chom Thong 
District in Bangkok classified by personal information. The sampling was gained from 120 customers 
purchasing products from T.C.K. Products Company Limited at Chom Thong District in Bangkok. The 
instrument used was a 64 items questionnaire with reliability of .94. The data were analyzed by 
frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and  ANOVA. 
 The research results revealed that 1) holistically the customers opinions in purchasing 
products from T.C.K. Products Company Limited at Chom Thong District in Bangkok were at 
moderate level; the descending order ranking was as follows: product, distribution channel, price 
range and marketing promotion aspects; 2) the results, in comparing the customers opinions in 
purchasing products from T.C.K. Products Company Limited at Chom Thong District in Bangkok 
classified by gender, age, education, occupation, and average monthly salary, found that there was 
no statistical difference. Considering by aspects: price range and marketing promotion aspects, it was 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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found that the customers with different average monthly salary had different opinions in purchasing 
product from T.C.K. Products Company Limited at the statistical significance of .05.  
 
ความนํา 
 หมวก เป็นส่ิงท่ีใส่สวมใส่บนศีรษะเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใส่เพ่ือป้องกันสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง เช่น 
แสงแดด ฝน งานเฉลิมฉลอง เล่นกีฬา เหตุจําเป็นเก่ียวกับศาสนา เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือประดับเป็นแฟช่ัน ในอดีต
หมวกใช้บ่งบอกสถานะทางสังคม ในทางการทหาร ใช้หมวกเพ่ือแสดงถึงชาติ ตําแหน่ง ยศของทหารนายน้ัน บางคนก็ใช้
หมวกบอกถึงตําแหน่งหน้าท่ีการงานของอาชีพน้ัน ๆ เช่น พยาบาล ทหาร ตํารวจ และพ่อครัว เป็นต้น ปัจจุบันได้มี
หมวกมากมายหลายรูปแบบให้ได้เลือกสวมใส่กัน แล้วแต่ความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคล ในยุคปัจจุบัน เราเห็นคน
นิยมใส่หมวกเป็นแฟช่ันมากขึ้น คนส่วนมากต้องการท่ีจะค้นหาแฟชั่นใหม่ ๆ เพ่ือมาสนองความต้องการ และแฟช่ันท่ีจะ
ดีท่ีสุด คือแฟช่ันที่ลํ้าสมัยไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน แม้จะอยู่ในท่ีร่มอย่างห้างสรรพสินค้าก็ยังใส่หมวก ท้ัง ๆ ท่ี
ไม่มีแดดมีฝนให้ต้องระวังแม้แต่น้อย บางคนใส่หมวกผ้าแบบท่ีใช้กันหนาว เพราะในห้างสรรพสินค้าเครื่องปรับอากาศมี
อุณหภูมิต่ํา เลยต้องใส่หมวก ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของปัจเจกท่ีแล้วแต่จะคิดปรุงแต่งกันไป 
 หมวกในยุคแรก ๆ ทําขึ้นมาจากหนังของสัตว์ แล้วนําเอามาคลุมศีรษะไว้เพ่ือปกป้องอันตรายต่าง ๆ ถ้าจะให้
เรียกว่าหมวกก็คงจะยังไม่ได้ เพราะรูปทรงคงจะไม่เหมือนหรือคล้ายกับหมวกในสมัยนี้เท่าท่ีควร อาณาจักรกรีกโบราณ
ถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของหมวกในยุคแรก ๆ ซ่ึงก็เรียกว่า Pileus เป็นหมวกท่ีมีรูปทรงคล้ายกับศีรษะของมนุษย์มากกว่า
การนําผ้ามาคลุมไว้บนศีรษะ ต่อมา The Phrygian cap ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยอิสรภาพ ท่ีชาวกรีก
และโรมัน ได้ให้กับทาสเพ่ือแสดงว่าทาสเหล่าน้ันได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ และหมวก The Peatasos เป็นหมวกที่มีปีก
ใบแรก ซ่ึงได้ถูกคิดค้นโดยชาวกรีกโบราณน้ันเอง หมวกท้ัง 3 ชนิดน้ีมีลักษณะไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไรหนัก และ
ถูกออกแบบสําหรับไว้ให้ผู้ชายได้สวมใส่เท่าน้ัน 
 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 17 มีการคิดค้นหมวกสําหรับผู้หญิง โดยช่างชาวเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ใช้วัสดุพ้ืนฐาน
แบบง่าย ๆ ในการทําน้ันก็คือ ริบบิ้น ถุงมือ เส้นฟาง มาประกอบกันเป็นหมวก บางใบก็อาจนําเอาดอกไม้ประดิษฐ์ ผลไม้
ปลอม หรือผ้าลายลูกไม้ มาตกแต่งบนหมวกให้สวยงาม ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า Millaner (เรียกช่ือตามเมืองท่ีเร่ิมทําหมวกชนิด
น้ีเป็นคร้ังแรก) เมื่อผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน จึงมีการพัฒนารูปแบบหมวกทรงต่าง ๆ ไว้สําหรับผู้หญิง
ใส่โดยเฉพาะ เป็นการออกแบบไว้ใช่สําหรับการออกงานสังคม หรือแม้แต่การใช่สําหรับเล่นกีฬา ต่อมาในช่วงครึ่งแรก
ของศตวรรษท่ี 19 หมวกประเภท บอนเน็ต (มีสายผูกไว้และไม่มีขอบ) ได้รับความนิยมอย่างสูง เวลาท่ีเดินไปตามท้อง
ถนนก็จะเห็นผู้หญิงในสมัยน้ันสวมใส่กันเกือบทุกคน คงไม่ต่างอะไรกับแฟช่ันกางเกงขาเดฟ แบบท่ีวัยรุ่นในปัจจุบันชอบ
ใส่ให้เห็นกันท่ัวบ้านท่ัวเมืองหลังจากท่ีหมวกทรง บอนเน็ต ได้รับความนิยมมากก็เร่ิมมีการพัฒนาหมวกทรงสไตล์ เลด้ี 
ต่างๆ ข้ึนมา ด้วยการเพ่ิมความกว้างของปีกหมวกบ้าง หรือมีการตกแต่งประดับประดาด้วยวัสดุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ริบบิ้น, ดอกไม้,ขนนก, ผ้าแพร 
 ในช่วงกลางทศวรรษ 1920 บรรดาผู้หญิงลุกนิยมตัดผมส้ัน เพ่ือให้ดูกระฉับกระเฉงมากขึ้น ขนาดของหมวกก็
เล็กกะทัดรัดลงไปตามทรงผมด้วย โดยยุคน้ีผู้หญิงส่วนใหญ่จะนิยมหมวกสไตล์เฮลเม็ต มีลักษณะทรงคล้ายกับหมวก
ดับเพลิง  จนกระท่ังผ่านช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 1 ไปแล้ว แฟช่ันหมวกจึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุด มีหมวกให้เลือกหลากหลาย
สไตล์ และสารพัดวัสดุ  ให้เลือกกันมากมายแต่เมื่อถึงจุดสูงสุด ก็มาถึงยุคตกตํ่าของหมวก หลังจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 ผู้หญิงส่วนใหญ่ทํางานนอกบ้านกันมากขึ้น  จึงไม่มีเวลามาสนใจกับเร่ืองความสวยความมากนัก ทําให้เหล่าบรรดาช่าง
เย็บหมวก ต้องพลอยตกงานกันไปตาม ๆ กัน 
 ในช่วงทศวรรษท่ี 1980-1990 เป็นช่วงยุคทองของหมวกอีกครั้งหน่ึงเมื่อผู้นํากระแสนิยมคนสําคัญ ของโลกนั้น
ก็คือ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ได้นําแฟช่ันหมวกกลับมาอีกครั้งหน่ึง จึงมีนักออกแบบหมวกรุ่นใหม่ ๆ แจ้งเกิดกันเป็นแถว 
จนกระท่ังทุกวันน้ีก็มีหมวกให้บรรดาผู้หญิงท้ังหลาย ได้เลือกสวมใส่กันมากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานบ้างหรือ
แม้แต่ กระแสนิยมแฟช่ันต่าง ๆ ที่ทยอยออกมาให้ผู้หญิงได้ใส่กันมากขึ้น ในปัจจุบัน แฟช่ันในประเทศไทยได้มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท้ังเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า หมวก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย คนส่วนมากต้องการที่จะค้นหา
แฟช่ันใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและเพื่อความทันสมัยของสังคม 
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 บริษัท ที.ซี.เค โปรดักท์ (1997) จํากัด เป็นบริษัทผลิตหมวกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หมวกแก๊ป หมวกกีฬา 
หมวกว่ายนํ้า หมวกตกปลา หมวกทหาร หมวกเปิดหัว หมวกแคทด้ี หมวกสาน หมวกญี่ปุ่น หมวกซาฟารี หมวกตํารวจ 
หมวกนักสืบ หมวกแฟช่ัน หมวกวัยรุ่น หมวกตามกระแสนิยม หมวกเด็กเล็ก หมวกแฟนซี หมวกประจําบริษัท หมวก
ปาร์ตี้ หมวกแบรนด์เนม หมวกอเมริกัน ผ้าขนหนูช้ันนํา บริษัทยังให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและรับผลิต ออกแบบตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยช่างผู้ชํานาญการ บริษัทเริ่มจดทะเบียนในรูปบริษัท เมื่อ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยมี
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 75/5 หมู่ท่ี 11 ถ.พระรามท่ี 2 ซอย 30 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
 ความเป็นมาของธุรกิจเริ่มจากประสบการณ์คนทํารองเท้ากีฬา ออกแบบ เขียนแบบ Design Nike Reebok 
Adidas จนประสบความสําเร็จสู่ตลาดโลก จึงนําประสบการณ์มาประยุกต์ ทําหมวกกีฬาและหมวกแฟช่ัน ทุกแบบทุก
สไตล์ จนประสบความสําเร็จระดับหน่ึง แต่ท้ังนี้บริษัทก็ไม่หยุดพัฒนาสินค้า เพ่ือให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานสูงสุด 
ปัจจุบัน บริษัท ได้มีการขยายแผนการผลิตประเภทของสินค้าเพ่ิมข้ึนโดยเน้นท่ี คุณภาพ ความสวยงาม ความ
หลากหลาย เพ่ือรองรับความต้องการท่ีรับของบริโภคท่ีมีมากขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเข้มข้น 
ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดก็ดูเหมือนจะมีคู่แข่งอยู่เต็มไปหมด การที่จะดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องอาศัยการ
วางแผน การบริหารจัดการท่ีดี วิสัยทัศน์ในการมองอนาคตได้ชัดเจนเพื่อเตรียมรับมือและนําบริษัทก้าวไปข้างหน้าได้เข้า
กับ สถานการณ์ต่าง ๆ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารของบริษัทที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัดมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับ 
การวางแผนการตลาด การปรับปรุงการบริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอันเป็นกุญแจสําคัญ
ในการพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 คน (ท่ีมา: ใบเสนอราคา, ใบส่ังซ้ือ ของบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด 
เขตจอมทอง เดือนพฤษภาคม 2557) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเลือกจากลูกค้าที่มาเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค.โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p.608) โดยการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 92 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
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 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 27 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือ
สินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล จํานวน 92 ฉบับ ด้วยวิธีสะดวก (Convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามทุกชุด และนํามาลงรหัส (Coding) แล้วนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ 
(1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้า
บริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.10 อายุ 25-40 ปี 
ร้อยละ 62.00 รองลงมา 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.20 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 43.50 รองลงมา ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 34.80 อาชีพ พนักงานบริษัท ร้อยละ 66.30 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.40 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 48.90 รองลงมา มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 37.00 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X
= 3.50-3.57) 4 รายการ คือ 
   1. สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน 
   2. สินค้าตรงตามความต้องการ 
   3. สินค้ามีความหลากหลาย 
   4. สินค้ามีความทันสมัย 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป และ 25-40 ปี การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท 
  ด้านราคา ลูกค้า มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.68-3.37) ทุกรายการ คือ 
   1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
   2. สินค้าและบริการราคายุติธรรม 
   3. ราคาการบริการด้านอื่น ๆ เช่น การผลิต การออกแบบ มีความเหมาะสม 
   4. ติดป้ายราคาชัดเจนถูกต้อง 
   5. การให้ส่วนลดในการซื้อปริมาณมาก 
   6. สินค้าราคาถูกกว่าบริษัทอ่ืน 
   7. การลดราคาตามเทศกาลโอกาสต่าง ๆ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับต่ํากว่า 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ 10,001-20,000 บาท ตํ่ากว่า 10,000 
บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้า มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) 
จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.15-3.48) ทุกรายการ คือ 
   1. ท่ีจอดรถ เพียงพอ ปลอดภัย 
   2. ความสะดวกในการซ้ือสินค้า 
   3. ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง 
   4. มีป้ายช่ือหรือสัญลักษณ์ของร้านขนาดใหญ่สังเกตได้ง่าย 
   5. ส่งสินค้ารวดเร็วตามกําหนด 
   6. สถานท่ีจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 25-40 ปี ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้ต่ํากว่า 
10,000 ปี 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้า มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) 
จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.85-3.22) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
   2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
   3. การบริการของพนักงานขายรวดเร็ว 
   4. บริการพิเศษอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  มีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ 10,001-20,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ สินค้าสวยงามคงทน 
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  ลูกค้าท่ีมีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีสินค้าตามโอกาสและเทศกาลจําหน่าย 
  ด้านราคา 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพและรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ติดป้ายราคาชัดเจนถูกต้อง 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
  ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีป้ายช่ือหรือสัญลักษณ์ของร้านขนาดใหญ่สังเกตง่าย 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
  ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.10 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 62.00 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 43.50 อาชีพ พนักงานบริษัท ร้อยละ 66.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
48.90 และลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปร
ดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวม
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตามอายุด้านผลิตภัณฑ์พบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสริมศักดิ์ ย่ังยืน (2554, บทคัดย่อ) สุทธยา 
สมสุข (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ 
ตราเพชร ของผู้บริโภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม 
การขาย และราคา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ สินค้า
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มีสีสด สีสม่ําเสมอ เงางาม และมีตราสินค้าท่ีเช่ือถือได้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 
อันดับแรก คือ ตัวแทนจําหน่ายมีทําเลท่ีตั้งท่ีดีสามารถหาได้ง่าย ติดต่อได้สะดวก และมีพนักงานขายคอยให้บริการให้
คําปรึกษาก่อนมีการตัดสินใจ ด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ มีการบริการก่อน
และหลังการขาย และมีการโฆษณาด้วยส่ือต่าง ๆ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ คือ สินค้ามีราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ และสินค้ามีการจัดรายการพิเศษเสมอ ผลการการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านส่วนประสมการตลาดของบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ 
(1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี.เค โปรดักท์ (1997) จํากัด ประกอบด้วยสินค้าได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (product) ประเภทหมวกท่ีมีความหลากหลาย มีความทันสมัย คุณภาพได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าตามโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ จําหน่าย ท้ังยังให้คําแนะนําด้านการออกแบบสินค้าอีกด้วย ราคา (Price) เป็น
ราคาท่ียุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า บางราการมีราคาถูกกว่าบริษัทอื่น มีการให้ส่วนลดในการซ้ือปริมาณมากและ
ติดป้ายราคาชัดเจนถูกต้อง ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ของบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด มีการจัดวาง
สินค้าเป็นสัดส่วน เพ่ือสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินค้า มีป้ายขนาดใหญ่สังเกตง่าย สะดวกต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ ปลอดภัย ท้ังยังส่งสินค้ารวดเร็วตรงตามกําหนด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทางบริษัทมีพนักงานขาย
ท่ีบริการรวดเร็ว สุภาพ มีอัธยาศัยดี มีการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซด์  เป็นการส่ือสารเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการลอง หรือการซ้ือสินค้า และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท 
  จากการศึกษาพบว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่นําเสนอสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทําให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลได้รับส่ิงของท่ีต้องการ โดยอาศัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าขึ้นมาแล้วนําไปทําการแลกเปล่ียนกับบุคคล
อ่ืน ในส่วนของบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทผลิตหมวกประเภท 
ต่าง ๆ ได้แก่ หมวกแก๊ป หมวกกีฬา หมวกว่ายนํ้า หมวกตกปลา หมวกทหาร หมวกเปิดหัว หมวกแคทดี้ หมวกสาน 
หมวกญี่ปุ่น หมวกซาฟารี หมวกตํารวจหมวกนักสืบ หมวกแฟช่ัน หมวกวัยรุ่น หมวกอินตามกระแสนิยม หมวกเด็กเล็ก 
หมวกแฟนซี หมวกประจําบริษัท หมวกปาร์ตี้ หมวกแบรนด์เนม หมวกอเมริกัน ผ้าขนหนูช้ันนํา บริษัทยังให้บริการเป็น
ท่ีปรึกษาและรับผลิต ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยช่างผู้ชํานาญการ เป็นต้น ปัจจัยสําคัญท่ีต้องวิเคราะห์
และกําหนดให้ชัดเจนท่ีจะมีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวทางการตลาด นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหลากหลายรูปแบบและพฤติกรรม 
การบริโภคแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันก็จะเป็นผลให้กระบวนการหรือกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ละเขต แต่
ละช่วงเวลาจําเป็นต้องได้รับการปรับสภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
ธุรกิจ รวมถึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าสอดคล้องกับเทศกาลของชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผู้ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของ
การมีสินค้าตามโอกาสและเทศการจําหน่ายและการให้คําแนะนําด้านการออกแบบสินค้า ซ่ึงทางบริษัทควรมีการจัด
เจ้าหน้าท่ีไว้สําหรับรองรับการให้บริการลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อหรือซ้ือสินค้าควรจัดพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
การออกแบบไว้ให้คําแนะนําด้านการออกแบบสินค้าเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และออกแบบพัฒนาสินค้า
ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดต่อไป 
 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผู้ลูกค้าท่ีมีอาชีพและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน
เรื่องของการติดป้ายราคาชัดเจนถูกต้อง ซ่ึงทางบริษัทควรมีการจัดการสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และจัดวางประเภท
สินค้าให้ตรงกับราคา และควรมีป้านราคาให้มองเห็นชัดเจนถูกต้องตรงกับสินค้าน้ัน ๆ 
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 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการลดราคาตามเทศกาลโอกาสต่าง ๆ  
ซ่ึงทางบริษัทควรมีการต้ังราคาอย่างเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป ราคาควรมีการปรับเปล่ียนตามเทศกาลและโอกาส 
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการขายสินค้าได้รวดเร็วทันกันเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ และทําให้ลูกค้าเกิดการซ้ือสินค้าและ
บริการได้อย่างพึงพอใจ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่อง
ของป้ายช่ือหรือสัญลักษณ์ของร้านขนาดใหญ่ลังเกตง่าย บริษัทความมีการจัดการด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านท่ีจอดรถ ความสะอาด ความสะดวก ป้ายบอกทาง ให้ชัดเจน เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม การจัดงานอีเวนต์ออกบูธต่าง ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม การจัดงานอีเวนต์ออกบูธต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างลูกค้าใหม่ และสร้างแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสินค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความต้องการของลูกค้าของบริษัท ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือนําผลท่ีได้มา
วิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับ บริษัท 
ที.ซี.เค. โปรดักท์ (1997) จํากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือเปรียบเทียบใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนการตลาด การปรับปรุง 
การบริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอันเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าและ
ความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 234 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 5 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
คือ ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงการบริการ ด้านความสามารถ ด้านการสนองตอบต่อผู้รับบริการ 
อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการติดต่อส่ือสาร 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ การบริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านการติดต่อ ส่ือสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และด้านความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านการติดต่อ ส่ือสาร และด้านความมีนํ้าใจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้าน 
การสนองตอบต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 
 The purposes of this research were to: 1) study public service qualities of Mueang Mai 
Subdistrict Administrative Organization at Amphawa district in Samut Songkhram province, 2) 
compare public service qualities of Mueang Mai Subdistrict Administrative Organization at Amphawa 
district in Samut Songkhram province according to the customers opinions classified by personal 
information. The sampling gained was 234 customers of Mueang Mai Subdistrict Administrative 
Organization at Amphawa district in Samut Songkhram province. The instrument used in this research 
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was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, 
t-test and ANOVA. 
 The research results revealed that 1) holistically the study of public service qualities of 
Mueang Mai Subdistrict Administrative Organization at Amphawa district in Samut Songkhram 
province was at high level; considering by aspects it was found that there were 5 high aspects 
ranking in the following descending orders: generosity, reliability, accessibility, capability and 
responsiveness aspects. At the moderate level, there were 4 aspects ranking in the following 
descending orders: comprehensibility and recognizing customers, credibility, security and 
communication aspects. 2) The results in comparing public service qualities of Mueang Mai 
Subdistrict Administrative Organization according to the customers opinions classified by personal 
information, it was found that holistically the customers with different gender, age, occupation, 
marital status, educational level and average monthly salary had no statistical difference. 
Considering by aspects, it was found that the customers with different ages had different opinions on 
communication aspect at the statistical significance of .01; and on the capability aspect at the 
statistically significant difference of .05.  Holistically the customers with different average monthly 
salaries had different opinions on communication and generosity aspects at the statistical difference 
of .01; and with different marital statuses had different opinions on responsiveness aspect at the 
statistical difference of .05.  
 
ความนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล มีช่ือย่อเป็นทางการว่า อบต . มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงของไทย ซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ี
ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต่ํากว่าปีละ 150,000 บาท ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ อบต .ขนาดใหญ่ อบต .ขนาด
กลาง อบต .ขนาดเล็ก อบต .ท่ัวประเทศไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 5,492 แห่ง ซ่ึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกําหนดให้ อบต. มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนของโครงการบริหารน้ัน อบต. มีสภา
ตําบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็น
ผู้ใช้อํานาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล และมีพนักงานประจําท่ีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทํางาน
ประจําวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต . เป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เท่าท่ีจําเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต. แต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ 
 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ทําหน้าท่ีให้บริการประชาชน และมีโอกาสใกล้ชิดสัมผัสกับปัญหา
ของประชาชนมากท่ีสุด ส่ิงท่ีประชาชนผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับก็คือ การบริการท่ีน่าประทับใจจากพนักงานส่วน
ตําบลผู้ให้บริการ ความเป็นมิตรในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน และการได้รับการแก้ไขปัญหาจาก
ความเดือดร้อนท่ีประชาชนผู้รับบริการได้รับ ซ่ึงการให้บริการประชาชนเป็นการเช่ือมต่อระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ของภาครัฐ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ได้จัดให้มีการบริการในด้านต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ การรับชําระภาษีต่าง ๆ งานประปางานสํารวจ งานออกแบบก่อสร้าง รวมท้ังส่ิง
อํานวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ และพนักงานส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการประชาชนในการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีท่ีสุด 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าผู้ท่ีมาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้รับบริการด้านต่าง ๆ เหมาะสมและถูกต้องตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร มีส่ิงใดท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลควรท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้องค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลสนองตอบตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างแท้จริง ศึกษาถึงการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากประชาชนโดยตรง ทําให้
สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล และนําผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ 
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงลักษณะการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมือใหม่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณวันละ 15 คน เป็นเวลา 2 เดือน ได้จํานวนประชาชนท่ีมาใช้บริการ 600 คน 
(ท่ีมา : สถิติท่ีมาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่) 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 234 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ แบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้าน 
การเข้าถึงการบริการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความสามารถ ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านการสนองตอบต่อผู้รับบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ จํานวน 28 
ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีมาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 234 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test, F - test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
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 2. วิเคราะห์คุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ในทัศนะของประชาชน
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ในทัศนะของ
ประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหมืองใหม่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.42 อายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.75 รองลงมา อายุ 
35-45 ปี ร้อยละ 25.21 อาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 64.10 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 18.80 สถานภาพ 
สมรส ร้อยละ 65.38 รองลงมา โสด ร้อยละ 24.36 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 40.60 รองลงมา มัธยมศึกษา 
ร้อยละ 36.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.86 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 41.88 
 2. วิเคราะห์คุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ในทัศนะของ
ประชาชน 
  ประชาชนท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เหมืองใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการเข้าถึงการบริการ ประชาชนท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58-3.80) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
   2. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุตํ่ากว่า 35 ปีและ 35-45 ปี สถานภาพ โสด หม้าย/หย่าร้าง ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
  ด้านการติดต่อส่ือสาร ประชาชนท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.03) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94-3.13) ทุกรายการ คือ 
   1. มีตู้รับความคิดเห็นมองเห็นได้ชัดเจน 
   2. มีการจัดช่องทางการให้บริการท่ีสะดวกและเข้าใจง่าย 
   3. มีป้ายบอกทางเข้า – ออก อบต.มองเห็นชัดเจนในการติดต่อราชการ 
   4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเสียงตามสายเข้าใจและชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 35 ปี 35-45 ปี 46-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป อาชีพ
เกษตรกร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย สถานภาพโสด สมรสและหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท
และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านความสามารถ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.57) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความชํานาญในงานที่ให้บริการ 
   2. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
   3. เจ้าหน้าที่สามารถช้ีแจงให้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานได้ถูกต้อง 
   4. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น การแก้ปัญหา การแนะนําให้ข้อมูลผู้รับบริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่ํากว่า 35 ปี และ 56 ปีข้ึนไป อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร และ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่ํากว่า 10,000 บาทและ มากกว่า 30,000 บาท 
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  ด้านความมีน้ําใจ ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86-3.92) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
   2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเป็นกันเองและท่ัวถึงเสมอภาค 
   3. เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้มาติดต่อของรับบริการ 
   4. เจ้าหน้าท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 35 ปี 35-45 ปี 46-55 ปี และ 56 ปีข้ึนไป อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย สถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่า
ร้าง ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านความน่าเชื่อถือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.51) จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการเป็นไป
ตามลําดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับอายุ 46-55 ปี อาชีพ เกษตรกร และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย สถานภาพสมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
  ด้านความไว้วางใจ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54-3.68) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติคามระเบียบได้อย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ 
   3. ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 35 ปี และ 56 ปีข้ึนไป อาชีพเกษตรกร และ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านการสนองตอบต่อผู้รับบริการ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.55) ทุกรายการ คือ 
   1. มีความสม่ําเสมอในการให้บริการ 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 56 ปีข้ึนไป อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร และข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรสและ หม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านความม่ันคงปลอดภัย ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42-3.46) ทุกรายการ คือ 
   1. วัสดุอุปกรณ์ในการขอรับบริการมีความปลอดภัย 
   2. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ ต่ํากว่า 35 ปี และ 35-45 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร และ 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  สถานภาพ โสด และ สมรส  ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ เพศชายและเพศหญิง สถานภาพโสด และสมรส 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมือง
ใหม่ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหมืองใหม่ สรุปได้ดังน้ี 
  ด้านการเข้าถึงการบริการ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบริการ
ด้านข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและทันเวลา 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
  ด้านการติดต่อส่ือสาร ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีป้ายบอกทางเข้า – ออก อบต.มองเห็นชัดเจนในการติดต่อราชการ 
   2. มีการจัดช่องทางการให้บริการท่ีสะดวกและเข้าใจง่าย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เสียงตามสายเข้าใจและชัดเจน 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีตู้รับความ
คิดเห็นมองเห็นได้ชัดเจน 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ม ี
ตู้รับความคิดเห็นมองเห็นได้ชัดเจน 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกทางเข้า – ออก อบต.มองเห็นชัดเจนในการติดต่อราชการ 
  ด้านความสามารถ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาชีพ สถานภาพสมรส แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น การแก้ปัญหา การแนะนําให้ข้อมูลผู้รับบริการ 
   2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความชํานาญในงานที่ให้บริการ 
   3. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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  ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ และความชํานาญในงานที่ให้บริการ 
  ด้านความมีน้ําใจ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความน่าเชื่อถือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลังอย่างยุติธรรม 
  ด้านความไว้วางใจ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
น่าเช่ือถือในการให้บริการ 
  ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ 
  ด้านการสนองตอบต่อผู้รับบริการ ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.42 อายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.75 อาชีพ เกษตรกร 
ร้อยละ 64.10 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 65.38 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 40.60 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.86 จากการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนะ สงคราม (2555) ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.41 ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส./อนุปริญญา มาก
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ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.79 สถานภาพการสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.15 ส่วนด้านรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.05 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เหมืองใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการมีความ
คิดเห็น ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงการบริการ ด้านความสามารถ และด้านการสนองตอบต่อ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, 3.60, 3.56, 3.55 และ 3.54) ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49, 3.46, 3.44 และ 
3.03) มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รจนา ภู่มาลา (2553) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามพระยา อําเภออําชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านสามารถ ด้าน
ความมีไมตรีจิต ด้านน่าเช่ือถือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความกระตือรือร้น ด้านความปลอดภัย ด้านลักษณะของ 
การบริการ ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ ฐิติภัค โกฉิม (2554) ศึกษาเรื่อง การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดระยองในทัศนะของประชาชนพบว่าประชาชนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ด้านการให้บริการ ด้านสถานท่ี ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมือง
ใหม่ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ด้านการติดต่อส่ือสาร ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านความสามารถ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้
บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความมีนํ้าใจ 
ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนัญชิดา ชูจรัส (2554) ศึกษาเร่ือง การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยองพบว่าประชาชน
ผู้รับบริการท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีสถานสภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสาร
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ 
(2541) และสุมนา อยู่โพธ์ิ (2536) เกี่ยวกับการสร้างบริการท่ีดีมีคุณภาพ เก่ียวกับการเข้าถึงบริการ (Access) ทําเลท่ีต้ัง 
การท่ีผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้สะดวก ในด้านเวลาและสถานท่ีแก่ลูกค้า ความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติ มีมารยาท
ท่ีดี  ไม่ ว่ าจะเป็นการ ต้อนรับ  การทักทาย  การติดต่อห รือการประสานงานของ ผู้ให้บริการ  การ ส่ือสาร 
(Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย ความสามารถ (Competence) บุคลากร
ท่ีให้บริการต้องมีความชํานาญ และมีความรู้ความสามารถในงานการให้บริการอย่างรอบรู้ เหมาะสม และเช่ียวชาญใน
ด้านวิชาการท่ีให้บริการ ความมีนํ้าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ความเป็นกันเอง และความมี
วิจารณญาณ ความน่าเช่ือถือ (Creditability) ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของหน่วยงานท่ีรักษาไว้อย่างดี จนเกิดความเช่ือถือว่า
การให้บริการได้มาตรฐาน ความไว้วางใจ (Reliability) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ําเสมอและถูกต้อง 
การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) พนักงานต้องให้บริการ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้า
ต้องการ การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) บริการท่ีลูกค้าได้รับจะทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพ
บริการดังกล่าวได้ การเข้าใจและรู้จักลูกค้า หรือความเข้าอกเข้าใจต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ (Understanding and 
knowing customer) เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความซ่ือสัตย์ (Credibility) สามารถเป็นท่ีพ่ึงของลูกค้าได้ และ
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตรายความเส่ียง และปัญหาต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการเข้าถึงการบริการ ควรจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการและมีเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการมีการช้ีแจงและแนะนําวิธีการปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายและ
ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน เพ่ือมิให้ประชาชนท่ีมาติดต่อต้องใช้เวลาในการใช้บริการนาน วิธีการปฏิบัติงานไม่
ควรท่ีจะซับซ้อนจนเกินไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
 2. ด้านการติดต่อส่ือสาร ต้องปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ชัดเจนและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและจัดทําป้าย
บอกทางเข้า – ออกอบต.ให้มองเห็นชัดเจนในการติดต่อราชการและเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านธนาคารหรือธนาณัติ
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อได้แสดงความคิดเห็นในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี เช่น ทาง
เว็บไซด์ ตู้รับความคิดเห็น เพ่ือกระตุ้นความสนใจและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีหน่วยงานกับประชาชน เกี่ยวกับ 
การให้บริการของหน่วยงาน 
 3. ด้านความสามารถ ควรเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรเรียนรู้งานซ่ึงกันและกันสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนกันได้เพ่ือบริการให้ประชาชนเกิดความสะดวกและตรงตามคาดหวังและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเพ่ือเพิ่มศักยภาพในงานบริการ 
 4. ด้านความไว้วางใจ ควรพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีให้มีจิตใจในการให้บริการ (Service mind) 
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการควรมีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมให้บริการอย่างเป็นกันเอง หน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ
เรียบร้อย การแต่งกายพร้อมท้ังลักษณะท่าทางท่ีดีพร้อมท่ีจะให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน
และเกิดความไว้วางใจให้กับประชาชน 
 5. ด้านความน่าเช่ือถือ ควรจัดให้มีการเขียนคําร้อง มีสาระบบ สมุดรับ (Runnumber) จะบอกได้ว่าใครมา
ก่อน – หลัง ให้ผู้มาใช้บริการแสดงความประสงค์ว่ามารับบริการเกี่ยวกับอะไรและเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติสามารถเก็บ
แฟ้มเป็นสถิติและผลงานได้ 
 6. ด้านการสนองตอบต่อผู้รับบริการ เพ่ิมคุณภาพการฝึกอบรมและอบรมรายบุคคลปรับทัศนคติ (Attitude) 
โดยไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการจัดการอบรมของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเกิดความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสร้างมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรสงคราม ทําให้เกิด 
การให้บริการท่ีดีและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการเพ่ือให้ภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เหมืองใหม่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างการบริการที่ดี 
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ทักษะการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ที พี อาร์ พรีซิช่ัน ทลูลิง่ จํากัด 
อําเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ* 

Work Skills of Production Staff of P.T.R. Precision Tooling Company 
Limited Bangsaothong District, Samut Prakarn Province 

 
                        นางสาวนภา  วินันทร์** 
                Miss Napa  Winan 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ที พี อาร์ พรีซิช่ันทูลล่ิง 
จํากัด 2) เปรียบเทียบทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ พนักงานบริษัท ที พี อาร์ พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด จํานวน 152 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้
สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายผลิต มีค่าเฉล่ีย 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านความคิด พนักงานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ในภาพรวม พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน และการฝึกอบรม ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และพบว่า พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะ
ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และการฝึกอบรม ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความคิด 
พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรม ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และในด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน 
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the work skills of the production staff of 
P.T.R. Precision Tooling Company Limited, 2) compare the work skills of the production staff of P.T.R. 
Precision Tooling Company Limited classified by personal information. The sampling gained was 152 
production staff of P.T.R. Precision Tooling Company Limited. The instrument used in this research 
was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, 
t-test and ANOVA. 
 The research results revealed that: 1) holistically the work skills of the production staff was 
at moderate level; considering by aspects it was found that the technical work operation skills and 
the human-relationship skills aspects were at high level, whereas the thinking skills aspect was at 
moderate level; 2) the results in comparing work skills of the production staff classified by personal 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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information found that: holistically the production staff with different gender, age, work experience 
and training had no statistical difference; whereas the production staff with different education level 
and average monthly salary had different opinions at the statistical significance at the levels of .05. 
Considering by aspects it was found that in term of the technical work operation skills aspect the 
production staff with different gender, age, education level, work experience, average monthly salary 
and training had different opinions at the statistical significance at the level of .05. In term of thinking 
skills the production staff with different age, education level and training had different opinions at 
the statistical significance at the level of .01. In term of human relationship skills the production staff 
with different work experience and average monthly salary had different opinions at the statistical 
significance at the level of .01. 
  
ความนํา 
 ปัจจุบันธุรกิจท้ังภาครัฐและแอกชน ต่างก็มีการแข่งขันในด้านฝีมือแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีเก่ียวเน่ืองจาก
การผลิตช้ินส่วน หรือฝีมือด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมีรูปแบบวิธีการ 
ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความต้องการให้เข้าถึงผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้าน 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือหากลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ท้ัง 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความชํานาญ การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การส่ือสาร การมีความสัมพันธ์กับ เพ่ือน
ร่วมงาน และการพัฒนาตนเอง ล้วนเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติของ
บุคลากรทุก ๆ ระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ หากมองไปแล้วองค์กรหรือธุรกิจใด ๆ มีบุคลากรท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติท่ีดี
อย่างแท้จริงแล้วองค์กรก็ย่อมมีโอกาส ท่ีจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในการดําเนินงาน ดังนั้น ธุรกิจหรือองค์กร
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ย่อมมีความปรารถนาท่ีจะให้บุคลากรของตน โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งระดับ
ปฏิบัติการท่ีต้องอาศัยผู้ท่ีมีศักยภาพท่ีพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ 
 ปัจจัยท่ีมีความสําคัญโดยพ้ืนฐานประการหนึ่งในกําหนดประสิทธิภาพหรือความสําเร็จขององค์การอัน
เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์น้ันมีความสามารถในการเรียนรู้สร้างสรรค์ และความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ใน
เครื่องจักร อุปกรณ์สารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ เข้ามาส่ังสมไว้ในตัวของบุคลากรแต่ละคน 
นอกจากนี้ทรัพยากรมนุษย์ยังมีความสามารถท่ีดัดแปลง และเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่าง เพ่ิมขึ้นได้ตาม
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ และการดูดซับของแต่ละบุคคลบนพ้ืนฐานของการศึกษา และการได้รับการกระตุ้น
ส่งเสริมของแต่ละบุคคล การท่ีทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดในสภาพที่แตกต่างกัน ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อองค์การได้ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็นภารกิจท่ีมี
ความสําคัญต่อระดับความเจริญเติบโตก้าวหน้า และความสําเร็จขององค์กร และต่อทรัพยากรมนุษย์เอง ในฐานะของ
ความเป็นมนุษย์ท่ีมีชีวิตจิตใจ ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องทําความเข้าใจ ท้ังในด้านบริหารธุรกิจ 
และด้านสังคม 
 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึง การบริหารงานแต่ละองค์การมีปัญหาเกิดข้ึนหลายประการ เช่น 
ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจและการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคลได้ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ปัญหาด้านการจัดการงบประมาณและการ
จัดสรรทรัพยากร ปัญหาโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่โต ปัญหาความซํ้าซ้อนกันในการปฏิบัติหน้าท่ีทําให้ขาดประสิทธิภาพ 
ปัญหานโยบายในการบริหารท่ีขาดความต่อเน่ืองขาดความชัดเจน และแนวทางท่ีชัดเจน ตลอดจนปัญหาด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนจาการปฏิบัติงาน และปัญหาการไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรล้วนมาจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีต้องมีการบริหาร
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จัดการอย่างดี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดน้ันจําเป็นต้องให้บุคลากร
สามารถปรับความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกได้
อย่างรวดเร็วท่ีสุด คือการต้องเร่งพัฒนาบุคลากรท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
 การศึกษาเร่ืองทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรให้บริษัทให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ เพราะประสิทธิภาพขององค์กรน้ันข้ึนอยู่กับทักษะการทํางานของบุคคลเป็นสําคัญ ย่ิง
องค์กรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลท่ีมีอยู่ในองค์กรได้มากเท่าไร ความสัมฤทธิ์ขององค์การยิ่งสูงมากขึ้น
เท่าน้ัน และหากไม่มีการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีแล้ว ย่อมส่งผลทําให้
องค์กรโดยส่วนรวมไม่อาจปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ ฉะน้ันการพัฒนาบุคลากรถือเป็นกระบวนการหน่ึงให้การสร้าง
ความพร้อมต่อบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคคลากรในองค์กรได้ทราบว่าเขาควรพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดให้สอดคล้อง
กับทักษะหรือความพอใจของตนเองและเป้าหมายขององค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ทักษะการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําผลการวิจัยใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรสามรถประสบความสําเร็จในหน้าท่ีของตนเองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบ ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานฝ่ายผลิตท่ีทํางานของบริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ันทูลล่ิง จํากัด อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 250 คน (ข้อมูล : แผนกบุคคล บริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 152 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน การฝึกอบรม 
  2.2 ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตได้แก่ ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 
26 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.983 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฝ่ายผลิตท่ีปฏิบัติงานของบริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง 
จํากัด อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทร ปราการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 152 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 152 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิต ต่อทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จํากัด อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.03 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 60.53 รองลงมา 36-45 ปี
ร้อยละ 23.68 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 89.47 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 9.21 ประสบการณ์ 
การทํางานมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 40.13 รองลงมา 3-5 ปี ร้อยละ 34.21 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
ร้อยละ 55.26 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 30.26 การฝึกอบรม ไม่เคยอบรม ร้อยละ 44.74 รองลงมา
มากกว่า 2 ครั้ง ร้อยละ 34.21 
 2. วิเคราะห์ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 
  ทักษะด้านความคิด พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.59) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) จํานวน 1 รายการ คือรายการ การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้
ชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง ทุกอายุ ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปีและมากกว่า 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท และทุกการฝึกอบรม 
  ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.91) จํานวน 4 รายการคือ 
   1. สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงตามกําหนดเวลา 
   2. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารเป็นอย่างดี 
   3. การเข้าใจถึงรายละเอียดของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   4. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติเป็นอย่างชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี และ 36-45 ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 3 ปี และมากกว่า 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ
20,001-30,000 บาท และการฝึกอบรมไม่เคยอบรม และมากกว่า 2 ครั้ง 
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  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.46) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82-4.11) จํานวน 4 รายการคือ 
   1. ความสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้ 
   2. สามารถโน้มน้าวเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานไปในทางพึงประสงค์ 
   3. เพ่ือนร่วมงานมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
   4. เพ่ือนร่วมงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนเป็นอย่างดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิงอายุ 25-35 ปี และ 36-45 ปี ระดับการศึกษา ต่ํากว่า 
ปริญญาตรีทุกประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-
30,000 บาท และทุกการฝึกอบรม 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตจําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน และการฝึกอบรมท่ีต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ทักษะด้านความคิด พนักงานท่ีมีเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีมุมมองและ
ความคิดท่ีกว้างไกล 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล พนักงานท่ีมี 
อายุตํ่ากว่า 25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี 25-35 ปี และ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
   2. มีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 และพบว่า มีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับพนักงานปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
   1. สามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้ 
   2. มีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางาน ต่ํากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปี 
และมากกว่า 5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และพบว่า สามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้และมีมุมมองและ
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ความคิดท่ีกว้างไกล พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี 
ประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
   2. มีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
และมีมุมมองและความคิดท่ีกว้างไกล พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับ 
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ สามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้ พนักงานท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  พนักงานท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การมองเห็น
ภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจน 
พนักงานท่ีมีการฝึกอบรมไม่เคยอบรม มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีการฝึกอบรมมากกว่า 2 คร้ัง ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ สามารถในการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์แก้ ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถในการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พนักงานท่ีมีการฝึกอบรมไม่เคยอบรม มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี 
การฝึกอบรมมากกว่า 2 ครั้ง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับ จากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารเป็นอย่างดี 
   2. นําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บริหารเป็นอย่างดีพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า นําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้ใน 
การปฏิบัติงานพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานปริญญาตรี ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานที่มีประสบการณ์การทํางาน ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นอย่างชัดเจน 
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  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้เก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นอย่าง
ชัดเจน พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
3-5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และการฝึกอบรมต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เพ่ือนร่วมงานเข้าใจบทบาท
ของแต่ละคนเป็นอย่างดีและพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีความร่วมมือร่วมแรงใจอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน 
   2. ความสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพ่ือนร่วมงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนเป็นอย่าง
ดี พนักงานท่ีมีอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี และ 36-45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และพบว่า มีความร่วมมือร่วมแรงใจอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน พนักงานท่ีมีอายุต่ํากว่า 25 ปี มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และความสามารถ
ประสานงานกับผู้อ่ืนได้ พนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานที่มี มากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ความสามารถ
ประสานงานกับผู้อ่ืนได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้พนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
ช่วยเหลือและให้คําแนะนําเพ่ือนร่วมงานในการทํางานเสมอ และพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จํานวน 1 รายการคือ เพ่ือนร่วมงานเข้าใจบทบาทของ แต่ละคนเป็นอย่างดี 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําเพ่ือนร่วมงานใน
การทํางานเสมอ พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีประสบการณ์
การทํางาน 3-5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมีประสบการณ์ 
การทํางานมากกว่า 5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ พบว่า เพ่ือนร่วมงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคน
เป็นอย่างดี พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีประสบการณ์ 
การทํางาน 3-5 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ความสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ พนักงานท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
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20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสามารถ
ประสานงานกับผู้อื่นได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถประสานงานกับผู้อ่ืนได้ พนักงานท่ีมี 
การฝึกอบรมไม่เคยอบรม มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีการฝึกอบรมมากกว่า 2 คร้ัง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ทีพีอาร์พรีซิช่ันทูลล่ิง จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ี
สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.51) ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และทักษะด้านความคิด อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46, 2.59 
ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชวาล แก้วอุดร (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย
ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัท โตโยต้าดีเย่ียม จํากัด ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมพนักงานบริษัท 
โตโยต้าดีเย่ียม จํากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สฤษฎ์ิ ชัยณรงค์ (2556) ศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากรในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และจากข้อค้นพบดังกล่าวแม้ว่า ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จะเป็นส่ิงท่ียากลําบากมากท่ีจะได้มา แต่เราก็
สามารถท่ีจะฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความสามารถ และสังเกตได้นอกจากน้ันยังเป็นส่ิงสําคัญท่ีผู้บริหารควรติดตามและรับรู้
เพราะทักษะการทํางานของพนักงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือพัฒนาองค์การทําให้องค์การมี
ศักยภาพในการแข่งขันและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตาม สถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน และการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านดังน้ี 
  ทักษะด้านความคิด พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  พนักงานที่มีประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  พนักงานท่ีการฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบัติ วงศ์วันดี (2553) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดอัตโนมัติท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะพนักงาน
ขายเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ ท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวันออก จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และข้อมูลโรงพยาบาล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประไพรัตน์ ฉันธนะมงคล 
(2551) ศึกษาเร่ือง ทักษะในการทํางานของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมท่ีต้ังอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ 
ศึกษาระหว่างโรงแรมที่อยู่ในระบบเครือข่ายและไม่อยู่ในระบบเครือข่าย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือนสุทธิต่างกัน ส่งผลต่อการใช้ทักษะในการทํางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ทักษะด้านความคิด ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงให้พนักงานมีทักษะการทํางาน ด้านมีมุมมองและ
ความคิดท่ีกว้างไกลการมองเห็นภาพรวมส่วนต่าง ๆ ของงานได้ชัดเจนสามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้สามารถในการใช้
ความคิดในเชิงวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการหาหลักสูตรของการอบรมท่ีเกี่ยวกับทักษะ 
การทํางานด้านต่าง ๆ ท่ีพนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ให้กับพนักงาน ซ่ึงอาจทําให้
พนักงานมีมุมมองท่ีดีต่อองค์การและเป็นการเพิ่มทักษะการทํางานของพนักงานให้มีความชํานาญมากขึ้น 
 2. ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงให้พนักงานมีทักษะการทํางาน ด้านผลงาน
ของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารเป็นอย่างดีนําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมีความรู้
เก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นอย่างชัดเจนควรหาวิธีการทํางานแบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจะทําให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานได้ 
 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงให้พนักงานมีทักษะการทํางาน เพ่ือนร่วมงานเข้าใจ
บทบาทของแต่ละคนเป็นอย่างดี มีความร่วมมือร่วมแรงใจอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถประสานงานกับผู้อื่น
ได้ ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําเพ่ือนร่วมงานในการทํางานเสมอ โดยการจัดให้พนักงานได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้พนักงานได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันจะทําให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในองค์การ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความร่วมมือร่วมแรงใจของพนักงานทําให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน ทูล
ล่ิง จํากัด อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. ควรทําการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ที พี อาร์พรีซิช่ัน 
ทูลล่ิง จํากัดอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ความคิดเหน็ของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์  
บางปู สมุทรปราการ* 

The Customers Opinions in Choosing Services at Clean Siam Car Care, 
 Bangpoo Samut Prakan Province 

 
                           นางพรทิพย์  แก้วเตชะ** 

        Mrs. Pornthip  Kaewtecha 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ 
บางปู สมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาส่วน
ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของลูกค้าใน การเลือกใช้บริการ
ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
บุคลากร และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนลูกค้าท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to:  1) study the customers opinions in choosing services 
at Clean Siam Car Care, Bangpoo district, SamutPrakan province, 2) compare the customers opinions 
in choosing services at Clean Siam Car Care, Bangpoo, SamutPrakan province classified by personal 
information. The sampling was 169 customers choosing services at Clean Siam Car Care, Bangpoo 
district, SamutPrakan province. The instrument used in this research was a questionnaire. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. 
 The research results revealed that: 1) the customers opinions in choosing services at Clean 
Siam Car Care, Bangpoo district, SamutPrakan province both overall and in each aspect were at high 
level; the descending order ranking was as follows: personnel, servicing processes, distribution 
channel, external environment, product and  price aspects.  However, the product and the price 
aspects were at moderate level; 2) the results in comparing the customers opinions in choosing 
services at Clean Siam Car Care at Bangpoo district in SamutPrakan province classified by personal 
information were found that the customers with different gender, age, years of work experience, 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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educational level, average monthly salary, status and work-classified position had different life 
qualities at the statistic significance of .05. However, the customers with different statuses having no 
different opinions in choosing the car care services. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันการดําเนินชีวิตของคนไทยเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ท้ังในด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน และใน 
การดําเนินธุรกิจ ดังนั้นรถยนต์จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทําธุระ ในสถานท่ีต่าง ๆ ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือดําเนินธุรกิจ ใช้ใน 
การเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว หรือใช้ในการท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยจะ
ประสบกับภาวะทางด้านราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากก็ตามแต่อัตราการเพ่ิมข้ึนของรถยนต์ในประเทศไทยยังคงมี
แนวโน้มสูงข้ึนทุกปี และยังมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 รถยนต์จึงต้องการต้องการได้รับการบํารุงรักษาเพ่ือให้คงสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิม ทําให้ผู้เป็น
เจ้าของรถต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิถีชีวิตของประชากร
ในสังคมเมืองในปัจจุบัน มีความรีบเร่งเพราะต้องเสียเวลากับการจราจรบนท้องถนน รวมท้ังต้องการความสะดวกสบาย
มากขึ้น จึงหันไปใช้บริการ ร้านคาร์แคร์ ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ให้บริการคาร์แคร์เป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีอยู่ในสถานีบริการนํ้ามัน 
หรือผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น B-quick,ACT เป็นต้น โดยผู้ให้บริการแต่ละรายจะเน้นการบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น เน้น
การเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเครื่อง กรองเครื่อง หรือเน้นการดูแลบํารุงรักษาเพ่ือความสวยงาม เช่น ล้าง ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี 
เปน็ต้น 
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน ท้ังด้านการค้า เขต
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และการขยายตัวด้านท่ีพักอาศัย ทําให้ปริมาณ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณมากและส่งผลให้รถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณมากเช่นกัน ดังน้ัน 
ธุรกิจการให้บริการร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการจึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากต้นทุนในการลงทุนไม่มากนัก 
ทําให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เพ่ิมขึ้น และก่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการลูกค้าเพ่ือรักษาลูกค้าเก่าไว้และยัง
เป็นการเพ่ิมลูกค้าใหม่ 
 ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจท่ีเกิดขึ้นเพ่ือดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีให้กับเจ้าของรถยนต์ โดยมีการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดูแลทําความสะอาดรถยนต์ท่ี ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพรถ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าของรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี พัฒนาการของธุรกิจคาร์แคร์ในประเทศไทยจะมี 
การต้ังอยู่กระจัดกระจายอยู่ในหลาย ๆ แห่งทั้งใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยมีต้ังแต่ขนาดเล็กท่ีมี
ลักษณะการบริหารดูแล รักษารถยนต์ด้วยวิธีง่าย ๆ จนถึงศูนย์คาร์แคร์ท่ีมีขนาดใหญ่มีการลงทุนสูงท้ังในด้านสถานท่ี 
ลักษณะการบริหารและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาบริการอย่างครบวงจรในการดูแลรักษารถยนต์ เป็นต้น 
 ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ที่เน้นการดูแลบํารุงรักษาเพ่ือ 
ความสวยงาม ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับจากผู้ใช้บริการในเขตบางปู สมุทรปราการ ด้วย
การบริการท่ีรวดเร็ว มีห้องพักลูกค้าท่ีมีความกว้างขวาง สะดวกสบาย และสวยงาม มีบริการให้เลือกในหลายระดับ เช่น 
บริการล้างอัดฉีด เคลือบสี ขัดเงา ซักเบาะ ซักพรม อบโอโซนฆ่าเช้ือ เคลือบล้อ เคลือบภายใน และขัดเงาล้อแม็กซ์ เป็น
ต้น แต่เน่ืองจากปัจจุบันมีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าใน 
การเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
บริการ มาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 47 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ เฉล่ียเดือน
ละ300 ราย (ท่ีมา : ทะเบียนลูกค้าร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557)  
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ เลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 ราย ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดของ Krejcieand and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มลูกค้าแบบสะดวก (Convenience sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้น เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูล 
โดยมี เน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
 2) ด้านราคา 
 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 5) ด้านบุคลากร 
 6) ด้านกระบวนการให้บริการ 
 7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าของ
ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 169 ฉบับ 
แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 169 ชุดคิด เป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีน 
สยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. วิเคราะห์การเปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ความคิดเห็นของลูกค้าใน 
การเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.20 สถานภาพสมรส จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอาชีพส่วนตัว จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79-4.05) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีคุณภาพ 
   2. อุปกรณ์ทําความสะอาดมีมาตรฐาน 
   3. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน 
   4. มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบบริการอย่างต่อเน่ือง 
   นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านราคาสินค้า ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.26) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 
   นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66-4.11) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. ทําเล ที่ต้ัง ของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
   2. สถานท่ีกว้างขวางมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
   3. สถานท่ีล้างรถ กว้างขวางสะอาด 
   4. มีสถานที่รับรองลูกค้าเพียงพอ 
   5. ทางเข้า–ออก กว้างขวาง สะดวก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.41-3.65) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ข้อมูลการให้บริการครบถ้วนทันสมัย 
   2. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
   3. มีการให้ส่วนลดค่าบริการเป็นเงินสด 
   นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านบุคลากร ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.36–4.53) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
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   2. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ มีนํ้าใจและบุคลิกภาพดี 
   นอกน้ันอยู่ในระดับมาก 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.23) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. สามารถมองเห็นการทํางานทุกขั้นตอน 
   นอกน้ันอยู่ในระดับมาก 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59-4.19) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. มีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ 
   2. มีการตกแต่งร้านทันสมัยสวยงาม สะอาด น่าเข้าใช้บริการ 
   3. ป้ายร้าน ชัดเจน มองเห็นง่าย 
   4. ทางเข้า–ออก สะดวกปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน 
   5. บริเวณห้องพักลูกค้า ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เย็นสบาย 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการจําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า 
  3.1 ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ มีนํ้าใจและบุคลิกภาพดี 
   ด้านกระบวนการให้บริการลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
  3.2 ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ 
การบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่
ลูกค้าท่ีมี อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุ 31-40 ปี ที่ระดับความมี
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นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ
41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้
บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอายุ31-40 ปี มีความ
คิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี 
อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ เลือกชําระเงิน
ด้วยเงินสด และบัตรเครดิตให้เลือก 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเลือกชําระเงินด้วยเงินสด และบัตรเครดิตให้
เลือกลูกค้าท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ
41-50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้
บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านกระบวนการให้บริการลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ 
คือ มีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ ลูกค้าท่ีมี
อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ
51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นใน
การเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ป ีและ 41-50 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.3 ลูกค้าท่ีมีสถานภาพต่างกันมีลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกรายด้าน 
  3.4 ลูกค้าท่ีมีอาชีพตา่งกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจ้งราคา
ให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมี 
การเปล่ียนแปลง ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ี
มีอาชีพส่วนตัว และอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอาชีพรับจ้าง ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และลูกค้าท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพส่วนตัวและ
อาชีพรับจ้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่าง
กับลูกค้าท่ีมีอาชีพส่วนตัว ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
    ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
มีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้รับริการได้เป็นอย่างดี 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนํา
และตอบข้อซักถามของผู้รับริการได้เป็นอย่างดี ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นใน 
การเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอาชีพส่วนตัวและอาชีพรับจ้างท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมี 
อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
และลูกค้าท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจอาชีพส่วนตัวและอาชีพรับจ้างที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
  3.5 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ มี 
การบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่
ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นใน 
การเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
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   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ให้บริการรวดเร็วถูกต้อง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานให้บริการรวดเร็วถูกต้อง ลูกค้าท่ีมี 
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
  3.6 ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีคุณภาพ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีคุณภาพลูกค้าท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติและลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท มีความคิดเห็น
ในการเลือกใช้บริการแตกตา่งกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท และ 25,001-
35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ ป้ายบอกราคา
ค่าบริการท่ีชัดเจน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ป้ายบอกราคาค่าบริการท่ีชัดเจนลูกค้าท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติและลูกค้าท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 35,000 บาท ที่ระดบัความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
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   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, 4.07, 3.90, 3.88, 
3.79 และ 3.0 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สราวุธ ชินราช (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ 
การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 พิจารณา
ในรายด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.33) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเรือง เนื่องอัมพร (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้
บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีมีผลในความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม 
คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตาม
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
  2.1 ลูกค้าท่ีมีเพศ ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน และด้านบุคลากร ในเรื่องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะเพศชายจะมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ และในด้าน
เครื่องยนต์มากกว่าเพศหญิง จึงทําให้เกิดความละเอียดรอบคอบมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเรือง 
เน่ืองอัมพร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศและรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 ลูกค้าท่ีมีอายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง 
การบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่ ด้านราคา เรื่องเลือกชําระเงินด้วยเงินสด และบัตรเครดิตให้เลือก และด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่องมีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี และต่ํากว่า 30 ปี ใกล้เคียงกันอาจจะมีความคาดหวังในการใช้บริการท่ีมี
คุณภาพในด้านต่าง ๆ อย่างมากซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนาวดี ชลูดดง (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน 
  2.3 ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนาวดี 
ชลูดดง (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
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จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ ท่ีต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน 
  2.4 ลูกค้าท่ีมีอาชีพ ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านราคาเร่ืองการแจ้งราคา
ให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง และด้านบุคลากร เร่ืองพนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและ 
ตอบข้อซักถามของผู้รับริการได้เป็นอย่างดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้เพราะผู้ใช้บริการมีอาชีพ
รับจ้างอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ จึงมีความคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการท่ีดี มีการแนะนําและให้ความรู้ความ
เข้าใจได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนาวดี ชลูดดง (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัย
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกัน 
  2.5 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ 
เรื่องมีการบริการด้านอื่น ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่ และด้านบุคลากรในเร่ืองพนักงานให้บริการรวดเร็วถูกต้อง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ อาจมีความ
คิดเห็นต่อการบริการท่ีสามารถมาใช้บริการแบบครบวงจรในครั้งเดียวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนาวดี ชลูดดง 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน 
  2.6 ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ 
เรื่องผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีคุณภาพ และด้านราคา เรื่องป้ายบอกราคาค่าบริการท่ีชัดเจน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากผู้ท่ีมีรายได้น้อยจะมีความคาดหวังในการบริการที่ได้รับมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้สูง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สราวุธ ชินราช (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุง่เจริญ จํากัด 
สาขาบางนา-ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ* 

Opinions of Customer Service Center of Mitsurungcharoen Company 
Limited, Bangna-trad Kilometer 26 Branch in Samut Prakan Province 

 
 นายพัชรพงษ์  แพงไพรี** 

        Mr. Pacharapong  Pangpriree 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซู 
รุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้
ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-
ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด 
สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในการเลือกใช้
ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท 
มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
Abstract 
 This research aimed to: 1) study the opinions of customers at the service center of 
Mitsurungcharoen Company Limited, Bangna-trad kilometer 26 branch in Samut Prakan Province, and 
2) compare the opinions of customers at the customer service center of Mitsurungcharoen Company 
Limited, Bangna-trad kilometer 26 branch in Samut Prakan Province. The sample consisted of 169 
Mitsurungcharoen customers of Bangna-trad kilometer 26 branch in Samut Prakan Province. Data 
were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
 The research results showed that: 1)  the opinions of Mitsurungcharoen customers Bangna-
trad kilometer 26 branch in Samut  Prakan Province was at high level; reviewing each part, it was 
found that the product, price, distribution channels, human resources, serving process and the 
physical environment were at high levels whereas the market promotion was at moderate level; 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
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and 2) the results of the customers opinions levels in choosing to have services at this branch 
classified by demographic data, it was found that the customers with different professions had 
different opinions in choosing services of this branch in term of the center products at the statistic 
significance level of  .05.  Moreover the customers with different educational levels had different 
opinions in choosing services of this branch in term of market promotion at the statistic significance 
level of .05. 
   
ความนํา 
 ตั้งแต่รถยนต์คันแรกของโลกที่ช่ือ Benz Patent Motor wagon ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1885 โดย คาร์ 
เบนซ์ รถยนต์ก็ได้มีบทบาทสําคัญและเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เน่ืองจาก
รถยนต์ช่วยอํานวยความสะดวกและลดเวลาในการเดินทางลงได้เป็นอย่างมาก ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเพ่ิมจํานวนประชากรรวมไปถึงวิถีชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงทําให้ความต้องการ
ในการใช้รถยนต์เพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ัวโลก จึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ท้ังด้านการออกแบบ การผลิต 
ระบบการบริหารจัดการ โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น 
อุตสาหกรรมในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ยางรถยนต์ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงมีอัตรา 
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในประเทศไทย มีการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็นจํานวนมาก ทั้งผลิตเพ่ือ
การส่งออกและผลิตเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศ อันส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากข้อมูล
สถิติจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 จากกรมการขนส่งทางบกมีจํานวนรวมกันทั้งส้ิน 1,066,916 คัน ซ่ึงย่ีห้อรถยนต์ ท่ีมีผู้ใช้เป็นอันดับ 1 คือ 
โตโยต้า มีจํานวน 295,834 คัน, อันดับ 2 ฮอนด้า มีจํานวน 248,722 คัน, อันดับ 3 นิสสัน มีจํานวน 106,070 คัน, 
อันดับ 4 มิตซูบิซิ มีจํานวน 102,527 คัน ซ่ึง มิตซูบิชิมียอดจําหน่ายมากกว่าช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวน 57,710 คัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 77.66 (ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและ
วางแผน สํานักจัดระบบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 ดังน้ันนอกจากบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ได้นําเทคโนโลยีต่าง ๆ ท้ังด้านการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิต ความรู้ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ และเทคนิคในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมาแข่งขันแล้ว โดยเทคนิคท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายก็
คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ซ่ึงองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยปัจจัยท้ังหมดน้ีเป็นตัว
แปรสําคัญที่ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีให้
ความสําคัญด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ บริษัทรถยนต์
ต่าง ๆ จึงให้ความสําคัญกับการบริการ เพราะการบริการเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีสร้างความแตกต่างและเสริมสร้าง
ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น นอกจากน้ียังเป็นช่องทางการขายท่ีผู้บริโภครับรู้โดยตรง ดังน้ันเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่จึงเอาส่วนประสมการตลาดมาประยุกต์ใช้
กับสินค้าและบริการของตน โดยปรับปรุงให้มีคุณภาพท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือทําให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ และการรับรู้คุณภาพ
การบริการของผู้บริโภค จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์  บริษัท มิต
ซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซู 
รุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนศูนย์บริการท่ัวไปให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในการบริการท่ีสูงข้ึน เพ่ือสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมไป
จนถึงประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด  
สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขา 
บางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด 
กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้นํารถยนต์เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ 
จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ เฉล่ียเดือนละ 300 ราย (ท่ีมา: ทะเบียนลูกค้าศูนย์บริการ
รถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557) 
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgen (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 169 ราย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในความคิดเห็น 
ของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัด
สมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2557 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีแบบสอบถามมี 
2 ตอนคือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 
  2.2 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-
ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 35 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 ราย แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s 
alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.938 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าของ
ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 169 ฉบับ 
แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนมาจํานวน 169 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาความถี่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ Lsd 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขา 
บางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซู
รุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test 
และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายคู่จาก 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least significant difference (Lsd) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 169 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.41 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 40.83 
รองลงมา อายุ 40-50 ปี ร้อยละ 27.22 สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.95 รองลงมา โสด ร้อยละ 32.54 อาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 50.30 รองลงมา อาชีพส่วนตัว ร้อยละ 22.48 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.95 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 35.50 รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 29.59 รองลงมา รายได้ 15,001-25,000 ร้อยละ 28.99 
 2. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-
ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ 
  ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์รถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขา 
บางนา-ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ลูกค้าทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุก
ระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า 
ลูกค้ามีความคิดเห็นระดับมาก ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ, 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนี้ 
  2.1 ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ 
ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.01-4.23) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับรายได้ อาชีพพนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และอาชีพรับจ้าง ยกเว้น อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นระดับปานกลาง–มาก 
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  2.2 ด้านกระบวนการให้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90-4.18) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับ
การศึกษา และทุกระดับรายได้ 
  2.3 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ 
ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.73-4.05) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพ
ส่วนตัว และอาชีพรับจ้าง ทุกระดับการศึกษา รายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน ส่วนพ่อบ้าน/แม่บ้าน และกลุ่มระดับ
รายได้มากกว่า 35,000 บาท/เดอืน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง-มาก 
  2.4 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) สอดคล้องกับทุกเพศ
ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.54-4.26) ทุกรายการ สอดคล้องกับเพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สถานภาพสมรส อาชีพพนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษาตํ่ากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี และระดับรายได้ไม่เกิน 
35,000 บาท/เดือน ส่วนเพศชาย อายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพโสด สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง อาชีพรับจ้าง ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และรายได้มากกว่า 35,000 บาท มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง-มาก 
  2.5 ด้านราคา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุก
สถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.53-4.10) สอดคล้องกับเพศชาย อายุตํ่ากว่า 30 ปี อายุ 40-50 ปี สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจ้าง ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มท่ีรายได้ไม่เกิน 25,000 
บาท/เดือน ส่วนเพศหญิง กลุ่มท่ีอายุ 30-40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพโสด หม้าย และหย่าร้าง อาชีพส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้มากกว่า 25,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง-มาก 
  2.6 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) สอดคล้องกับ ทุกเพศ
ทุกช่วงอายุ สถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ ส่วนสถานภาพโสด และสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก 
( X = 3.15-3.90) สอดคล้องกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับ
รายได้ 
  2.7 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02) สอดคล้องกับ 
ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย-มาก ( X = 1.50-3.64) สอดคล้องกับเพศชาย กลุ่มอายุ|ไม่เกิน 50 ปี สถานภาพโสด สถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง อาชีพส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ 15,001–25,000 บาท/เดือน 
ส่วนเพศหญิง กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจ้าง การศึกษา 
ต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน และรายได้ 25,001-35,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด-มาก ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นระดับน้อย-ปานกลาง และกลุ่มรายได้มากกว่า 35,000 
บาท/เดือน มีความคิดเห็นระดับน้อยท่ีสุด-ปานกลาง 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขา 
บางนา-ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least significant difference (Lsd) 
สรุปว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม สรุปว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่าอาชีพ พนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < .01) และอาชีพรับจ้าง (P < .05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
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    1. รายการห้องรับรอง สะอาด สะดวก สรุปว่า อาชีพอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ีย 
น้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และอาชีพรับจ้าง (P < .01) และระดับการศึกษาตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี (P < .05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน สรุปว่า กลุ่มมีรายได้มากกว่า 35,000 บาท/เดือน มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มมีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท/เดือน และกลุ่มมีรายได้ 25,001–35,000 บาท/เดือน (P 
< .01) และน้อยกว่า กลุ่มมีรายได้ 15,001–25,000 บาท/เดือน (P < .05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
  ด้านราคา 
   1. รายการมีบริการให้เลือกหลายระดับ สรุปว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญา (P < .05) กลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอายุ 30-40 ปี กลุ่ม
อายุ 40-50 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (P < .05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการมีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง สรุปว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
 มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < .01) และน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว และอาชีพ
รับจ้าง (P < .05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สรุปว่า ไม่มีอิทธิพลใดมีผลต่อด้านนี้ (P > .05) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม สรุปว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี (P < .01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   1. รายการข้อมูลการให้บริการครบถ้วนทันสมัย สรุปว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี (P < .05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สรุปว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 30-40 ปี (P < .01) และน้อยกว่า กลุ่มอายุ 40-50 ปี (P < .05) นอกน้ัน
ไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   3. รายการมีการให้ส่วนลดค่าบริการ สรุปว่า การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า การศึกษาระดับปริญญาตรี และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (P < .05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
  ด้านบุคลากร 
   1. รายการพนักงานมีความรู้ความชํานาญ ในการให้บริการ สรุปว่า กลุ่มสถานภาพโสด และสมรส  
มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่ากลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (P < .05) อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง (P < .01) และน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < .05) นอกน้ัน 
ไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการพนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการได้เป็นอย่าง
ดี สรุปว่า กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอายุ 40-50 ปี นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > .05) 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
   1. รายการมีการแจ้งรายละเอียดการให้บริการอย่างครบถ้วนก่อนเข้ารับบริการ สรุปว่า ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี (P < .01) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการสามารถมองเห็นการทํางานทุกข้ันตอนอย่างชัดเจน สรุปว่า เพศชาย มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า เพศหญิง (P < .05) นอกนั้นไม่แตกต่างกนั (P > .05) 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
   1. รายการมี ช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ สรุปว่า ระดับระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี  
มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี (P < .01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
   2. รายการทางเข้า-ออก สะดวกปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า เพศชาย (P < .01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
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   3. รายการบริเวณห้องพักลูกค้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เย็นสบาย สรุปว่า กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี  
มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า กลุ่มอายุ 30-40 ปี และกลุ่มอายุ 40-50 ปี (P < .01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > .05) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขา 
บางนา-ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.41 อายุ 3040 ปี ร้อยละ 40.83 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 60.95 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 50.30 การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.95 รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/
เดือน ร้อยละ 58.58 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ศิรนา 
อังศุภพฤกษ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของเจ้าของรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในจังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ีย 10,000-
20,000 บาทต่อเดือน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความคาดหวัง
ของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการร้านคาร์แคร์ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 25-35 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 2. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-
ตราด กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ 
  ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด 
กม.26 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ลูกค้าทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา 
และทุกระดับรายได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านบุคลากรมากท่ีสุด 2) ด้านกระบวนการให้บริการ 3) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 4) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 5) ด้านราคา และ 6) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วน 7) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2553, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อ
ส่วนประสมการตลาดในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ถ้าพิจารณาจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. ด้านบุคลากรมาก
ท่ีสุด 2. ด้านราคา 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ด้านผลิตภัณฑ์ 5. ด้านกายภาพ 6. ด้านกระบวนการ และ 7. ด้าน
ช่องทางการตลาด ตามลําดับ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กมล โจรนะบุรานนท์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้า
มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 และด้านส่ือ/ช่องทางท่ีได้รับข้อมูลจากศูนย์บริการมิตซูบิชิอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องการผลงานวิจัยของ  
ศิรนา อังศุภพฤกษ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของเจ้าของรถยนต์น่ัง 
ส่วนบุคคลในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ถ้าพิจารณาจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1. ด้านบริการมากท่ีสุด 2. ด้านกระบวนการ  
3. ด้านช่องทางและสถานท่ี 4. ด้านกายภาพ 5. ด้านพนักงาน 6. ด้านราคา และ 7. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามลําดับ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความคาดหวังของผู้ใช้
รถยนต์ต่อการใช้บริการร้านคาร์แคร์ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวัง 
ของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อร้านคาร์แคร์ในเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  ทุกปัจจัย 
อยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1. ด้านพนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด 2. ด้านกระบวนการ  
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3. ด้านราคา 4. ด้านลักษณะทางกายภาพ 5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 6. ด้านผลิตภัณฑ์ และ 7. ด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามลําดับ 
 3.  ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด สาขาบางนา-
ตราดกม.26 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least significant difference (Lsd) พบว่า 
  3.1 เพศ พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P > .05) 
  3.2 อายุ พบว่า อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P > .05) 
  3.3 สถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ (P > .05) แต่มีผลต่อด้านบุคลากร ในหัวข้อพนักงานมีความรู้ความชํานาญ ในการให้บริการ (P < .05) พบว่า 
สถานภาพโสดและสมรส มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากกว่า สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (P < .05) 
  3.4 อาชีพ พบว่า อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P > .05) แต่มีอิทธิพลต่อ
ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ (P < .05) พบว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นน้อยกว่าอาชีพพนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P < .01) และอาชีพรับจ้าง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P < .05) 
  3.5 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P > .05) แต่มีอิทธิพลต่อ
ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P > 
.05) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด 
สาขาบางนา-ตราด กม. 26 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 รายการห้องรับรอง สะอาด สะดวก อาชีพท่ีต่างกัน และระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ให้ความคิดเห็นในรายการน้ี
แตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่ากลุ่มอื่น ๆ จึงควรให้ความสําคัญในเร่ืองห้องรับรอง ในเรื่องความสะอาดและความสะดวกในการใช้บริการ โดยทํา
การสอบถามเพ่ิมเติมเฉพาะในกลุ่มนี้ ถึงส่ิงท่ีต้องการให้มีเพ่ิมเติม หรือต้องการให้พัฒนาอย่างไรบ้าง แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น 
 รายการมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัยมาใช้งาน พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 35,000
บาท/เดือน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มมีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือน อาจเน่ืองจากกลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 
35,000 บาท อาจเคยใช้บริการจากแหล่งบริการอ่ืนแล้วเห็นว่าทางบริษัทควรพัฒนาเร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้มีความ
ทันสมัยมากกว่าน้ี บริษัท จึงควรสํารวจเพ่ือหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมาใช้งาน และมีการส่งพนักงานไปศึกษา 
ดูงานยังหน่วยงานอื่น เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับบริษัทของตนเองด้วย 
  ด้านราคา 
  รายการมีบริการให้เลือกหลายระดับ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน และการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ในรายการมีบริการให้เลือกหลายระดับแตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ บริษัทควรมีการพัฒนาให้มีการเพ่ิมความหลากหลายในการเลือก
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บริการตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการอยู่เสมอ เพ่ือ
นํามาพัฒนาการบริการของบริษัท 
  รายการมีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่าอาชีพอื่น ๆ ทางบริษัทควรมีการฝึกอบรมให้
พนักงานท่ีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลงให้ครบถ้วนกับลูกค้าทุกอาชีพ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  รายการข้อมูลการให้บริการครบถ้วนทันสมัย กลุ่มลูกค้าที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
ต่ํากว่า กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ดังน้ัน ทางบริษัทจึงควรพัฒนาเรื่องข้อมูลการให้บริการ ให้ครบถ้วน
และทันสมัยอยู่เสมอ 
  รายการมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่ม
อายุต่ํากว่า 50 ปี อาจเนื่องจากส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ ยังไม่สามารถส่งถึงลูกค้ากลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี  
ได้ ทางบริษัทควรหาช่องทางอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี สามารถรับรู้ข่าวสารได้ท่ัวถึงขึ้น 
  รายการมีการให้ส่วนลดค่าบริการ กลุ่มท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า มีความคาดหวังในเร่ืองของ
ส่วนลดค่าบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี บริษัทควรมีการพิจารณาถึงโปรโมช่ันต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้า
ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
  ด้านบุคลากร 
  รายการพนักงานมีความรู้ความชํานาญ ในการให้บริการ กลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง และกลุ่มอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ บริษัทจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญใน
การให้บริการมากขึ้น  
  รายการพนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
กลุ่มอายุ 40-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ บริษัทจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้
คําแนะนําและตอบข้อซักถามของลูกค้า และหากมีพนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ ควรมีพ่ีเล้ียงท่ีคอยดูแลให้คําแนะนํา
ด้านกระบวนการให้บริการ 
  รายการมีการแจ้งรายละเอียดการให้บริการอย่างครบถ้วนก่อนเข้ารับบริการ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นในกระบวนการให้บริการ ควรมีการแจ้งรายละเอียด 
การให้บริการให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับบริการ 
  รายการสามารถมองเห็นการทํางานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ห้องรับรองลูกค้าควรจัดให้มีส่วนท่ีเป็นกระจก
ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นการทํางานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  รายการมีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ ลูกค้าท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี บริษัทจึงควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ถึงช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการให้ลูกค้า
สามารถอ่านได้ในขณะรอรับบริการ 
  รายการทางเข้า-ออก สะดวกปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน บริษัทควรพัฒนาในเร่ืองของป้ายบอกทาง 
เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากถนนบางนา-ตราด เป็นถนนท่ีมีผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ 
และยังมีปริมาณรถมาก ผู้ขับขี่อาจไม่ทันสังเกตป้ายบอกทางเข้า-ออก 
  รายการบริเวณห้องพักลูกค้า ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ เย็นสบาย กลุ่มอายุ 30-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่ากลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี ดังนั้น บริษัทควรมีการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ปัจจัย เร่ืองระดับรายได้ต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นของลูกค้าใน 
ทุก ๆ ด้าน ดังนั้น เมื่อทําการวิจัยครั้งต่อไป อาจไม่จําเป็นต้องมีปัจจัยน้ีในการวิเคราะห์ก็ได้ และการจําแนกอาชีพ ควร
เพ่ิมในส่วนของพนักงานบริษัทเอกชนเข้าไป เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะ
ตอบแบบสอบถามเป็นอาชีพรับจ้าง ซ่ึงจะทําให้สามารถแยกกลุ่มท่ีมีรายได้เป็นเงินเดือนออกจากกลุ่มท่ีทํางานรายวันได้ 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ* 

The Customers Opinions in Purchasing Automotive Parts of Amnat Center 
Part Supply Company Limited, Muang District, Samut Prakan Province 

 
 นางสาวภาคินี  พูลสวัสดิ์** 

        Miss Pakinee  Poolsawas 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของ
ลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัทอํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 169 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ
ทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่ของรถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการ
ส่งเสริมทางตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของลูกค้าในการ
ซ้ืออะไหล่ของรถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
ต่างกัน โดยรวมมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้าน 
การส่งเสริมทางตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกัน 
  
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the customers opinions in purchasing 
automotive parts of Amnat Center Part Supply Company Limited at Muang District in Samut Prakan 
province, 2) compare the factors affecting the customers opinions in purchasing automotive parts of 
Amnat Center Part Supply Company Limited at Muang District in Samut Prakan province classified by 
personal information.  The sampling was gained from 169 customers purchasing automotive parts of 
Amnat Center Part Supply Company Limited at Muang District in Samut Prakan province. The 
instrument used in this research was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, 
percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results revealed that: 1) the customers opinions in purchasing automotive 
parts of Amnat Center Part Supply Company Limited at Muang District in Samut Prakan province in 
overall was at moderate level; the descending order ranking was as follows: product, servicing 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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process, personnel, price, physical environment, marketing promotion and distribution channel 
aspects; 2) the results in comparing the factors affecting the customers opinions in purchasing 
automotive parts of Amnat Center Part Supply Company Limited at Muang District in Samut Prakan 
province classified by personal information were found that the customers with different gender, 
age, marital status, education, average monthly salary and occupation in overall had different 
opinions in purchasing automotive parts in terms of product,  price, personnel, servicing process and  
physical environment aspects at the statistic significance of .05. However, there was no different 
opinions in purchasing automotive parts in terms of marketing promotion and distribution channels 
aspects.  
 
ความนํา 
 เน่ืองจากสภาวะปัจจุบันรถยนต์นับว่ามีความสําคัญและเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงในการดํารงชีวิตและอาจกล่าวได้
เป็นปัจจัยท่ีห้าได้เลยท่ีเดียว เพราะในปัจจุบันเราต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ท้ังการเดินทางไปทํา
ธุรกรรม การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแต่ละแบรนด์ต่าง ๆ ก็ทําการส่งเสริมการตลาด
กันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างรุนแรง อันส่งผลให้ยอดขายรถยนต์มียอดจําหน่ายสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองและมีปริมาณความต้องการรถยนต์ท่ีเพ่ิมในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วนอะไหล่และช้ินส่วนประกอบรถยนต์และผู้ท่ีให้บริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รถยนต์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ซ่ึงสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในไตรมาสท่ี 2 ตั้งแต่ปี 2553 มีการปรับระดับการผลิต
เพ่ิมขึ้นอย่างมากโดยในเดือนมิถุนายน มีระดับการผลิตรถยนต์สูงถึง 150,000 คัน ทําให้ยอดการผลิตรถยนต์ในไตรมาส
ท่ี 2 มีระดับการผลิตใกล้เคียงกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 สําหรับตลาดในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามี
การเติบโตร้อยละ 14 โดยเฉพาะรถยนต์น่ังท่ีมีการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 32 ส่วนในการส่งออกรถยนต์นั้นมีระดับ 
การส่งออกถึงจํานวน 201,493 คัน คิดเป็นร้อยละมูลค่าการส่งออก 93,010.93 ล้านบาทรวมท้ังการส่งออกช้ินส่วน
อะไหล่รถยนต์จํานวน 3,594.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ปี 2552 มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 (ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ 2554-2556,  www.Thai 
auto.or.th.) ซ่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นโอกาสการเจริญเติบโตด้านการผลิตรถยนต์ ของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน
โดยไทยมีอัตราการเจริญเติบโตในการผลิตรถยนต์สูงถึง 21.3% ต่อปี ในขณะที่ตลาดที่อิ่มตัวแล้ว เช่น ญ่ีปุ่นและ
ออสเตรเลีย เป็นต้น อัตราการเจริญเติบโตจะอยู่ท่ี  1.1% และ 2.7% ตามลําดับ จากข้อมูลข้างต้นเราสามารถเห็นได้ว่า
ธุรกิจรถยนต์และตลาดของผู้บริโภคมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และ เมื่อตลาดผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือรถยนต์แล้วนั้น ส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้ในธุรกิจรถยนต์กคื็อการซื้ออะไหล่รวมท้ังการบริการต่าง ๆ หลังการขาย 
 จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ และการรับรู้คุณภาพในด้านอะไหล่รถยนต์ จึงสนใจในด้านความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ
บริษัท อํานาจ เซนต์เตอร ์พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านอุปกรณ์ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ของรถยนต์ท่ีเมื่อใช้เป็นเวลานานย่อมเก่าไปตามกาลเวลาและเกิดการเส่ือมสภาพหมดอายุไปหรือรถยนต์รุ่นใหม่ท่ี
ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ความผิดปกติจากการผลิตหรือการประกอบซ่ึงส่ิงเหล่านน้ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมได้ สําหรับผู้ใช้รถยนต์น้ันการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงเป็นส่ิงสําคัญรวมทั้งการไปเลือกใช้
สถานท่ีบริการก็เป็นส่ิงสําคัญ ดังน้ันการเลือกสถานท่ีบริการระหว่างศูนย์บริการ อู่ซ่อม หรือศูนย์ซ่อมอิสระ เพ่ือให้
รถยนต์กลับมาใช้ได้ตามปกติพร้อมกับความคุ้มค่า คุ้มราคาท่ีสูง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคท่ีต้องท่ีจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในด้านการซ่อมแซมการบํารุงรักษารถยนต์น้ันคือการใช้บริการอู่ซ่อมอิสระ หรือหากมีความรู้ก็อาจทํา 
การซ่อมแซมเองซ่ึงร้านอะไหล่รถยนต์น้ันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้บริโภคหรืออู่ซ่อมน้ันสามารถหาซ้ือช้ินส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
ทําการซ่อมบํารุงและการตัดสินใจเพ่ือเลือกซ้ืออะไหล่จากผู้แทนจําหน่ายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในมุมมองของราคา คุณภาพ 
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า เพ่ือหาอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความความคิดเห็นของลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการซ้ือและสอบถามอะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัดอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 300 ราย (ท่ีมา: จากข้อมูลสถิติฐานลูกค้า
บริษัท อํานาจ เซอร์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 
ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และอาชีพ 
  2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Likert จํานวน 35 ข้อ 
 3. แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน  แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.620 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 169 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัทอํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัทอํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ 
F-test 
 4. การเปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่
รถยนต์ของบริษัทอํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของลูกค้า จากผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัทอํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 สถานภาพโสด จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ 
พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57-4.17) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. อะไหล่มีคุณภาพ 
   2. มีการรับประกันอะไหล่ 
   3. อะไหล่มีตราย่ีห้อเป็นท่ียอมรับ 
   4. อะไหล่มีท้ังของแท้ใหม่และของเก่า 
   5. มีอะไหล่ตัวอย่างให้ดู 
  ด้านราคา ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.46) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. มีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคา 
  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80-3.26) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ทําเลท่ีตั้งของร้านให้บริการอยู่ใกล้สะดวกต่อการเดินทาง 
   2. สถานที่กว้างมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
   3. มีช่องทางการส่ังสินค้าได้หลากหลาย 
   4. มีการส่งอะไหล่ให้ลูกค้าต่างจังหวัด 
  นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย 
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  ด้านการส่งเสริมทางตลาด ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ข้อมูลการให้บริการเรื่องอะไหล่ครบถ้วน 
  อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87-3.05) จํานวน 2 รายการ คือ 
   2. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
   3. มีพนักงานขายให้ข้อมูลอะไหล่ 
  นอกน้ันอยู่ในระดับน้อย 
  ด้านบุคลากร ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.43-3.80) จํานวน 5 รายการ คือ 
    1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
   2. มีระบบขั้นตอนการทํางานท่ีถูกต้องตามคําส่ัง 
   3. มีการแจ้งรายละเอียดของอะไหล่ก่อนจัดส่ง 
   4. กระบวนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
   5. สามารถเช็คราคาอะไหล่ได้กับพนักงานทุกคน 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.63-3.26) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. มีการตกแต่งตัวร้านสะอาดน่าเข้าใช้บริการ 
   2. ป้ายบริษัทฯ ชัดเจนมองเห็นง่าย 
   3. ทางเข้า – ออกสะดวก มองเห็นได้ชันเจน 
   4. บริษัทฯ มีการตกแต่งภายนอกท่ีโดดเด่นชัดเจน 
   5. สถานท่ีนั่งส่ังและรอรับอะไหล่มีความสะอาด เรียบร้อย 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า 
  3.1 ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการตกแต่งตัวร้านสะอาด น่าเข้าใช้บริการ 
  3.2 ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีมี 
การเปล่ียนแปลง  ลูกค้าท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี 
และ 51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่
รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 
41-50 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ลูกค้าท่ีมี
อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ือ
อะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้า
ท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.3 ลูกค้าท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อะไหล่มีคุณภาพ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อะไหล่มีคุณภาพ ลูกค้าที่มี สถานภาพ โสด มี
ความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าที่มี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และลูกค้าท่ีมี สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด และ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เลือกชําระเงินด้วยเงินสด และบัตรเครดิต 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นใน
การซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ สมรส และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี สถานภาพ สมรส มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ 
หม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจ้งรายละเอียดของอะไหล่ก่อนจัดส่ง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแจ้งรายละเอียดของอะไหล่ก่อนจัดส่ง 
ลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าที่มี สถานภาพ โสด และสถานภาพสมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.4 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามี
ความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ทางเข้า-ออกสะดวกมองเห็นได้ชันเจน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.5 ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
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   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อะไหล่มีคุณภาพ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 
บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าที่มี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 
บาท 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.6 ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีอะไหล่ตัวอย่างให้ดู 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพ ช่างประจําอู่ มีความคิดเห็นใน
การซ้ืออะไหล่รถยนต์แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอาชีพส่วนตัว และ ข้าราชการ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
ลูกค้าที่มี อาชีพ ช่างประจําอู่ มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อาชีพ พนักงานบริษัท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี อาชีพส่วนตัว มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพ พนักงานบริษัท และ 
ข้าราชการ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีมีอาชีพข้าราชการ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท 
ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.87 และ3.60 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ ชยานัฐ บุญเพ่ิมผล (2554, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ รัฐพงษ์  ลักษมีวารีทิพย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ืออะไหล่เก่ารถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อระดับ
ความสําคัญของปัจจัยในการเลือกซ้ืออะไหล่เก่ารถยนต์ในด้านส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับได้ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อํานาจ 
เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของลูกค้าในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ
บริษัท อํานาจ เซนต์เตอร์ พาร์ท ซัพพลาย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ดังนี้ 
  ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเรื่องมีการตกแต่งตัวร้านสะอาด น่าเข้า
ใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา ส่ิงสม (2555, หน้า 108) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความตั้งใจซ้ือซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการในด้านความสะดวกสบายของสถานที่จําหน่าย และส่ิงแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์กับความต้ังใจซ้ือซํ้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเรื่องมีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และพนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จิตติมา ส่ิงสม (2555, หน้า 107) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและความ
ต้ังใจซ้ือซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้บริการของพนักงาน ความเอาใจใส่
ดูแล และการแนะนําของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซ้ือซํ้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเรื่องเลือกชําระเงินด้วยเงินสด
และบัตรเครดิต และมีการแจ้งรายละเอียดของอะไหล่ก่อนจัดส่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา ส่ิงสม (2555, หน้า 107) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซ้ือและความตั้งใจซ้ือซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้บริการ ถ้ามีการบริการท่ี
ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการจะทําให้ลูกค้าเกิดทัศนคติท่ีดีและอยากท่ีจะใช้บริการซํ้าอีก 
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเร่ืองทางเข้า-ออก สะดวก
มองเห็นได้ชัดเจนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา ส่ิงสม (2555, 
หน้า 108) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจซ้ือซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของ
ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการในด้านของสถานท่ีจําหน่าย และส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับ
ความต้ังใจซ้ือซํ้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเรื่องอะไหล่มีคุณภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา ส่ิงสม (2555, หน้า 105) ได้ศึกษา
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เร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจซ้ือซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการซ้ืออะไหล่รถยนต์ ในเรื่องมีอะไหล่ตัวอย่างให้ดู
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากลูกค้าท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ช่างประจําอู่ จะมีการเลือกซ้ืออะไหล่
ท่ีดี เพราะลูกค้าอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ช่างประจําอู่ มีความเช่ียวชาญ มีรายได้ท่ีแน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
จิตติมา ส่ิงสม (2555, หน้า 106) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและความต้ังใจซ้ือซํ้าอะไหล่
รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพท่ีมั่นคง 
มีรายได้ท่ีแน่นอนทําให้ผู้บริโภคมีการซ้ืออะไหล่แท้โตโยต้ามากกว่าอาชีพอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบริษัท ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารอาจนําข้อมูลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อะไหล่รถยนต์ มาปรับปรุงการแผนการดําเนินงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น โดยทําแผนการตลาด เช่น ทํา
โฆษณา ทําใบปลิวแจกแก่ลูกค้า จัดให้มีส่วนลดราคาและสิทธิพิเศษ เป็นต้น 
 2. ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ควรแก้ไขเรื่องสามารถต่อรองราคาได้ เลือกชําระเงินด้วยเงินสด และบัตร
เครดิต ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรส่งเสริมสินค้าท่ีสามารถดูอะไหล่ผ่านเว็บไซค์ได้ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ประกอบการอะไหล่รถยนต์ควรให้ความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ันตามเทศกาล และฤดูกาลต่าง ๆ และมีส่วนลดพิเศษ
กรณีท่ีลูกค้าจ่ายเงินสด เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมการตลาดของบริษัท 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ในการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ ท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ลูกค้า และตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 
 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ประเภทของรถที่ต่างกัน (รถเก๋ง รถปิคอัพ รถ 6 ล้อ รถ 
10 ล้อ)  สถานที่จัดจําหน่ายท่ีต่างกัน (ศูนย์ค้าอะไหล่ หรือร้านค้าท่ีแยกตัวอยู่ในเขตชานเมือง เป็นต้น) น่าจะมีผลในการ
ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ 
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แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บรษัิท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร* 

Motivation Levels of the Employees of Saha Pathanapibul Public 
Company Limited, Bangkok Headquarters 

 
 นางวาสนา  ทรงเส่ียงชัย** 

        Mrs. Wasana  Songsiangchai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน บริษัท  
สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสําเร็จของงาน  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก  
ส่วนด้านการเจริญเติบโต มีระดับแรงจูงใจระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ใน
ภาพรวม พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน และระดับรายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สถานภาพการสมรสต่างกัน อายุงานต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความสําเร็จของงาน พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน และระดับรายได้ต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน 
สถานภาพการสมรสต่างกัน และระดับรายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้าน 
ความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน และระดับรายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พนักงานท่ีมี สถานภาพการสมรสต่างกัน และระดับ
รายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านการเจริญเติบโต พนักงานท่ีมี
ระดับรายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจการทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
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Abstract 
 This research aimed to: 1) study motivation levels of the employees of Saha Pathanapibul 
Public Company Limited, at Bangkok headquarters; and 2) compare the motivation levels of the 
employees of Saha Pathanapibul Public Company Limited, at Bangkok headquarters according to the 
demography. The sample consisted of 152 Saha Pathanapibul employees. The instrument used was 
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, 
and F-test. 
 The research results showed that: 1) the overall motivation levels of the employees were 
high; considering each aspect, it was found that work success, acknowledgement, job performance, 
responsibility, and progression were at high levels while the growth was at a moderate level; and 2) 
the comparison employees’ motivation levels according to the demography found that in overall 
the employees with different ages and incomes had different motivation levels at the significant 
level of .01. While the employees with different marital status, working periods, and education had 
motivation levels at the significant level of .05. In the aspect of work success, the employees with 
different ages and incomes had different motivation levels at the significant level of .01. In the 
aspect of being respected by other staff, the employees with different ages had different motivation 
levels at the significant level of .01. While the employees with different education had motivation 
levels at the significant level of .05. In the aspect of job performance, the employees with different 
ages, marital status and incomes had different motivation levels at the significant level of .01. While 
the employees with different working periods were at the significant level of .05. In the aspect of 
responsibility, the employees with different ages, working periods and incomes were at the significant 
level of .05. In the aspect of work progression, the employees with different ages and education 
levels had different motivation levels at the significant level of .01. While the employees with 
different marital status and income were at the significant level of .05. In the aspect of growth, the 
employees with different incomes had different motivation levels at the significant level of .01. 
While the employees with different education levels were at the significant level of .05. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันน้ี ระบบเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงมากขึ้นซ่ึงอาจเป็นท้ังโอกาส หรือภัยคุกคามต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน์ และการปรับเปล่ียนเศรษฐกิจใหม่ต่อการนําไปสู่ข้อตกลงทางการค้า ตลอดจน
ทุกประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเพื่อสร้างความได้เปรียบในเวทีการค้าโลก ในขณะท่ีการขยายตัวทางการค้า 
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและอีกหลาย ๆ ธุรกิจสามารถส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วิถีชีวิต และค่านิยมซ่ึงจะเป็นข้อจํากัดท่ีมีผลกระทบอย่างมาก ทุกประเทศจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมในด้านความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจพร้อมท่ีจะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซ่ึง 
แรงขับเคล่ือนสําคัญท่ีมีผลอย่างมากต่อการพัฒนา ในด้านการดําเนินการต่าง ๆ ดังน้ันเมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหา 
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วเปรียบเทียบกับปัจจัยหรือทรัพยากรการผลิต หรือการบริหารอันได้แก่ คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร 
การตลาด และการจัดการแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในปัจจุบันทรัพยากรท่ีเป็นตัวแปรสําคัญในการแข่งขันทางธุรกิจน้ัน 
อยู่ท่ีทรัพยากรหลัก คือ บุคลากร ท่ีพร้อมท่ีจะทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
 แรงจูงใจเป็นสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมันท่ีจะ 
ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นและทํากิจกรรมน้ัน ๆ อย่างทุ่มเทเต็มกําลังความสามารถ ในขณะเดียวกัน 
หากมนุษย์ไม่มีแรงจูงใจ และความพึงพอใจ จะให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม ต่าง ๆ ออกมาเชิงลบ เช่น สภาพแวดล้อมท่ี
เฉื่อยชา ทํากิจกรรมนั้น ๆ ให้ผ่าน ๆ ไปไม่ตั้งใจหรือไม่เอาใจใส่กับกิจกรรม 
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 แม้ว่าแรงจูงใจการทํางานจะมีการศึกษาอย่างมาก ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาแล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ให้ความ
สนใจศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ือง และยังเป็นเร่ืองท่ีทันสมัยอยู่เสมอ สาเหตุอาจจากว่าแรงจูงใจการทํางาน เป็นปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้แทบทุกองค์กรและยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซ่ึงการศึกษาของแต่ละองค์กรสามารถใช้กรอบ และประเด็นปัจจัย
ของปัญหาท่ีมีอยู่ให้แตกต่างกันได้หลายแนวทาง แนวทางการศึกษาท่ีสามารถดําเนินการได้อย่างหลากหลาย แนวทางน้ี
จึงเป็นส่ิงจูงใจให้มีการศึกษาเรื่องน้ีมาตลอด สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีสาเหตุท่ีสําคัญหลายประการ สาเหตุประการ
หน่ึงท่ีทําให้ผู้วิจัยสนใจ ศึกษาเนื่องจากว่า เร่ืองของแรงจูงใจการทํางาน เป็นเรื่องพ้ืนฐานท่ีผู้บริหารองค์กรควรให้ความ
สนใจและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจการทํางานของพนักงานและความจําเป็น ท่ี
ต้องดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการทํางานของพนักงานให้มีประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การทําวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ 
การทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ 
จะเป็นข้อมูลให้ ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานและพัฒนาการทํางานของพนักงานให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน (ท่ีมา: ทะเบียนฝ่ายบุคคล ประจําเดือนมีนาคม 2557 ของบริษัท สหพัฒนพิบูล 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgen (1970, p. 608) ได้จํานวน 152 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน 
  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 
ด้านความสําเร็จของงาน ด้านได้รับการยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า 
ด้านโอกาสในการเติบโต 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2557 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบถามมี 
2 ตอนคือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน 
  2.2 แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านได้รับการยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านโอกาสในการเติบโต จํานวน 24 ข้อลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 คนแล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s 
alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8741 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงาน 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยนําแบบสอบถามไปแจกแบบสะดวก 
(Convenience sampling) ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 152 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืน
มาจํานวน 152 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒน
พิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (lsd) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.76 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 40.13 
รองลงมา อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 25.66 สถานภาพโสด ร้อยละ 51.97 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้อยละ 41.45 อายุ
งานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 33.55 รองลงมา อายุงานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 28.29 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
62.50 รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.63 รายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 40.79 
รองลงมา รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 34.21 ตําแหน่งงาน พนักงานสํานักงาน ร้อยละ 55.26 รองลงมา 
พนักงานระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 41.45 
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 2. วิเคราะห์แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
  แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
โดยแสดงเป็นภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.75 + 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยไม่จําแนกตามลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปผลได้ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จของงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.90 + 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79–4.07) ทุกรายการ 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.93 + 0.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85–4.03) ทุกรายการ  
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.80 + 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72–3.86) ทุกรายการ  
  ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.80 + 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71–3.88) ทุกรายการ  
  ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.69 + 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63–3.84) ทุกรายการ  
  ด้านการเจริญเติบโต มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X + SD = 3.36 + 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 รายการ และระดับปานกลาง 3 รายการ ( X = 3.26–3.53)  
  แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยจําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล สรุปผลได้ดังนี้ 
  เพศชาย มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.72 + 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้
ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.46–3.94)  
  เพศหญิง มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.76 + 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้
ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.31–3.93)  
  อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X + SD = 3.43 + 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 4 ด้าน ( X = 3.10–3.65)  
  อายุ 30–40 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X + SD = 3.43 + 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.43–4.08)  
  อายุ 41–50 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  + SD = 3.74 + 0.51) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.37–3.98ด้านความรับผิดชอบ  
( X + SD = 3.80 + 0.67) 
  อายุมากกว่า 50 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.96 + 0.43) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุกด้าน ( X = 3.67–4.18)  
  สถานภาพโสด มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.68 + 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน  และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.34–3.87) 
  สถานภาพสมรส มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.77 + 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน  และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.30–3.97)  
  สถานภาพหย่า/หม้าย มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  + SD = 4.17 + 0.26) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุกด้าน ( X = 3.90–4.43) 
  อายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.59 + 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.25–3.80) 
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  อายุงาน 5-10 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.91 + 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุกด้าน ( X = 3.64– 4.06) 
  อายุงาน 11-15 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.88 + 0.55) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.18–4.10) 
  อายุงานมากกว่า 15 ปี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.73 + 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.37–3.91) 
  ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.71 + 0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.30–3.87) 
  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.67 + 0.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.23–3.89) 
  ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.94 + 0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุกด้าน ( X = 3.67–4.11) 
  รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.54 + 0.58)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน ( X = 3.15–3.87) 
  รายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.80 + 0.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.31–4.03) 
  รายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.94 + 0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุกด้าน ( X = 3.72–4.07) 
  พนักงานสํานักงาน มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.80 + 0.48) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.37–4.01) 
  พนักงานขาย มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 4.03 + 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมากทุก ด้าน ( X = 3.70–4.25) เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
  พนักงานระดับปฏิบัติการ มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X + SD = 3.66 + 0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สรุปได้ว่า มีแรงจูงใจระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ( X = 3.32–3.84) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
  เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเจริญเติบโต และรายการต่าง ๆ ในแต่ละด้าน (P > .05) 
  อายุ มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า (P < .01) และด้านความรับผิดชอบ (P < .05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการเจริญเติบโต (P > 
.05) โดยแต่ละด้าน อายุ มีอิทธิพลต่อรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
   ภาพรวมแรงจูงใจ พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุมากกว่า 30 ปี (P < 0.01) 
   ด้านความสําเร็จของงาน พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุ 30-50 ปี (P < 0.01) 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่าอายุ 30-40 ปี (P < 
0.01) และอายุมากกว่า 40 ป ี(P < 0.05) 
   ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุมากกว่า 30 ปี (P < 0.01) 
   ด้านความรับผิดชอบ พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุ 30-40 ปี (P < 0.01) และ
อายุมากกว่า 40 ปี (P < 0.05) 
   ด้านความก้าวหน้า พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุ 30-40 ปี และอายุมากกว่า 50 
ปี (P < 0.01) อายุ 41-50 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุ 30-40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี (P < 0.05) 
   ด้านการเจริญเติบโต 
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  สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อภาพรวม (P < 0.05) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (P < 0.01) และด้าน
ความก้าวหน้า (P < 0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านการเจริญเติบโต (P > 0.05) โดยแต่ละด้าน สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
   ภาพรวมแรงจูงใจ สถานภาพหย่า/หม้าย มีแรงจูงใจมากกว่า สถานภาพโสด (P < 0.01) และสมรส (P 
< 0.05) 
   ด้านความสําเร็จของงาน การประสานงานแต่ละแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทําให้งานสําเร็จ 
พบว่า สถานภาพโสด มีแรงจูงใจน้อยกว่า สถานภาพหย่า/หม้าย (P < 0.05) 
   ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สถานภาพหย่า/หม้าย มีแรงจูงใจมากกว่า สถานภาพโสด (P < 0.01) และ
สมรส (P < 0.05) 
   ด้านความก้าวหน้า สถานภาพหย่า/หม้าย มีแรงจูงใจมากกว่า สถานภาพโสด และสมรส (P < 0.05) 
  อายุงาน มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ (P < 0.05) แต่ไม่มีอิทธิพล
ต่อด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต (P > 0.05) 
โดยแต่ละด้าน อายุงาน มีอิทธิพลต่อรายการต่าง ๆ ดังน้ี 
   ภาพรวมแรงจูงใจ อายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5-10 ปี (P < 0.01) และอายุงาน 
11-15 ปี (P < 0.05) 
   ด้านความสําเร็จของงานการประสานงานแต่ละแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทําให้งานสําเร็จ พบว่า 
อายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5-10 ปี (P < 0.05) และอายุงานมากกว่า 10 ปี (P < 0.01) 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความพึงพอใจเมื่อเพ่ือนร่วมงานมาขอคําปรึกษา พบว่า อายุงานน้อย
กว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5-10 ปี และอายุงาน 11-15 ปี (P < 0.05) 
   ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5-10 ปี (P < 0.05) และ
อายุงาน 11–15 ปี (P < 0.01) 
   ด้านความรับผิดชอบ อายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5-10 ปี (P < 0.05) และอายุ
งาน 11-15 ปี (P < 0.01) และอายุงาน 11–15 ปี มีแรงจูงใจมากกว่า อายุงานน้อยกว่า 5 ปี (P < 0.01) และอายุงาน
มากกว่า 15 ปี (P < 0.05) 
   ด้านความก้าวหน้า การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในการทํางาน พบว่า อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 
มีแรงจูงใจน้อยกว่า อายุงาน 5–15 ปี (P < 0.05) 
  ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อภาพรวม (P < 0.05) ด้านความก้าวหน้า (P < 0.01) ด้านการได้รับ 
การยอมรับนับถือ และด้านการเจริญเติบโต (P < 0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ (P > 0.05) โดยแต่ละด้าน ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อรายการต่าง ๆ ดังน้ี 
   ภาพรวมแรงจูงใจ พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจน้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี (P < 0.01) 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจน้อยกว่า ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.05) 
   ด้านความก้าวหน้า พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจน้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี (P < 0.01) 
   ด้านการเจริญเติบโต พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจน้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี (P < 0.01) 
  รายได้ต่อเดือนของพนักงาน มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ด้านการเจริญเติบโต (P < 0.01) ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า (P < 0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ ด้าน 
การได้รับการยอมรับนับถือ (P > 0.05) โดยแต่ละด้าน รายได้ต่อเดือนของพนักงาน มีอิทธิพลต่อรายการต่าง ๆ ดังน้ี 
   ภาพรวมแรงจูงใจ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงาน
ท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน (P < 0.01) 
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   ด้านความสําเร็จของงาน พบว่า พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า 
พนักงานท่ีมีรายได้ 20,001–30,000 บาท/เดือน (P < 0.01) และพนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน (P < 
0.05) 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อย
กว่า พนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน (P < 0.05) 
   ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า 
พนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน (P < 0.01) 
   ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า 
พนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน (P < 0.01) 
   ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่าพนักงาน
ท่ีมีรายได้มากกว่า 20,001–30,000 บาท/เดือน (P<0.05)  และพนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน (P < 
0.01) 
   ด้านการเจริญเติบโต พบว่า พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจมากกว่า
พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน (P < 0.01) และพนักงานท่ีมีรายได้ 20,001–30,000 บาท/เดือน (P < 
0.05) 
  ตําแหน่งงาน ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเจริญเติบโต และรายการต่าง ๆ ในแต่ละด้าน 
(P > 0.05) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.76 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 40.13 สถานภาพโสด 
ร้อยละ 51.97 อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 33.55 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 รายได้ 20,001-30,000 
บาท/เดือน ร้อยละ 40.79 ตําแหน่งงาน พนักงานสํานักงาน ร้อยละ 55.26 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งทิวา 
อินต๊ะใจ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุงานระหว่าง 
1-5 ปี 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
  แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
โดยแสดงเป็นภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจระดับมาก ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ 
นับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า ส่วนด้านการเจริญเติบโต มีแรงจูงใจ
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งทิวา อินต๊ะใจ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจ 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิตติยา สมสืบ (2553  บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
การทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อแรงจูงใจการทํางานท้ังปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัย 
จูงใจเรียงลําดับระดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้ ดังน้ี ปัจจัยด้านความสําเร็จในการทํางานในระดับมากท่ีสุดเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ปัจจัย
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ด้านลักษณะงานท่ีทํา และปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ยกย่องและชมเชยส่วนปัจจัยคํ้าจุนเรียงลําดับระดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านความมั่นคงในการทํางานในระดับ
มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านคุณภาพของการบังคับบัญชา การควบคุมดูแล ปัจจัยด้านสภาพ 
การทํางาน และปัจจัยด้านตําแหน่งงานกับปัจจัยด้านนโยบายการบริหารของบริษัท และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ปราณี โคเมฆารัตน์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการจูงใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เอ เอ แอล จํากัด สาขาสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท เอ เอ แอล จํากัด 
สาขาสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความสําเร็จของงานท่ีทํา ด้าน 
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน 
ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความ
มั่นคงในการทํางาน และด้านวิธีการปกครองและการบังคับบัญชา เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 3) แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงในการทํางาน บริษัทฯ ควรพิจารณาปรับโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับหน้าท่ี ความสามารถและผลงานของพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดขวัญกําลังใจ 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
  แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อศึกษาแยกตามปัจจัยต่าง ๆ พบว่า 
  ปัจจัยเรื่องเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรธนะพล  เวชโพธ์ิ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจการทํางานไม่แตกต่างกัน (P < 0.05) 
  ปัจจัยเรื่องอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการเจริญเติบโต แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า และด้านความรับผิดชอบ โดยพบว่า ใน
ภาพรวม ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีอายุน้อยกว่า 
30 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี ส่วนด้านความสําเร็จของงาน พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มี
แรงจูงใจน้อยกว่า อายุ 30–50 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะพล เวชโพธ์ิ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ
การทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจการทํางานแตกต่างกัน 
  ปัจจัยเรื่องสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านการเจริญเติบโต แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติและด้านความก้าวหน้า โดย
พบว่า ในภาพรวม ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีมีสถานภาพหย่า/หม้าย มีแรงจูงใจ
มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะพล เวชโพธิ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกัน มแีรงจูงใจการทํางานแตกต่างกัน 
  ปัจจัยเรื่องอายุงาน ไม่มีอิทธิพลต่อด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ โดย
พบว่า ในภาพรวม และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมี
อายุงาน 5–15 ปี ส่วนด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงานงานน้อยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงาน
ท่ีมีอายุงาน 5–15 ปี และยังพบว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 11–15 ปี มีแรงจูงใจมากกว่า พนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 5 
ปี และพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 15 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะพล เวชโพธิ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง
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แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจการทํางานแตกต่างกัน 
  ปัจจัยเร่ืองระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้าน
ความรับผิดชอบ แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวม ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านการเจริญเติบโต 
โดยพบว่าในภาพรวม ด้านความก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจ
น้อยกว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะ
พล เวชโพธ์ิ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจการทํางานแตกต่างกัน 
  ปัจจัยเร่ืองรายได้ต่อเดือนของพนักงาน ไม่มีอิทธิพลต่อ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ แต่มีอิทธิพลต่อ 
ภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านการเจริญเติบโต ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้า โดยพบว่า ในภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้า
พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน 
ส่วนด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน มีแรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน สําหรับด้านการเจริญเติบโต พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน มี
แรงจูงใจน้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะพล เวชโพธ์ิ 
(2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจการทํางานแตกต่างกัน 
  ปัจจัยเร่ืองตําแหน่งงาน ไม่มีอิทธิพลต่อ ภาพรวม ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ 
นับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรธนะพล เวชโพธ์ิ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจการทํางานไม่แตกต่างกัน (P < 0.05) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการทํางานของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ด้านความสําเร็จของงาน 
 ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือส่วนหนึ่งของความสําเร็จของงาน รวมถึงมี 
การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ท่ีดี ให้เพียงพอต่อการทํางาน และมีการประสานงานแต่ละแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 ควรจัดให้มีงานเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกย่องพนักงานท่ีมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสังคม
เพ่ือนร่วมงาน และให้พนักงานได้มีโอกาสในการให้คําแนะนําต่าง ๆ เมื่อเพ่ือนร่วมงานมาขอคําปรึกษา และสร้างความ
เป็นกันเองระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ควรมีการสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงงานท่ีทํา ว่าเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถของพนักงานและมี
ความสําคัญกับหน่วยงาน เป็นงานท่ีมีเกียรติเป็นท่ียอมรับ และเป็นงานที่ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ ติดตาม
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 ด้านความรับผิดชอบ 
 ควรมีการมอบอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้กับพนักงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจได้อย่างเต็มท่ี และสามารถทํางานได้ต้ังแต่ต้นจนงานสําเร็จ มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 88

 ด้านความก้าวหน้า 
 ควรมีการให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในการทํางาน รวมท้ังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
พนักงานมีทักษะ ความชํานาญในการทํางานมากขึ้น เพ่ือโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยจัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบ รวมท้ังขั้นตอนการก้าวสู่ตําแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
 ด้านการเจริญเติบโต 
 ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน เพ่ือให้พนักงานมีโอกาสได้เล่ือน
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น มีการประเมินรายได้/ค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน และต้อง
มีการได้รับการปรับเงินเดือนประจําทุกปี 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซท์อยส์ จํากัด* 
Quality of Work Life of Employees in Apex Toys Company Limited 

 
 นายวิทยา  พิบูลย์สวัสดิ์** 

        Mr. Vittaya  Phiboonsawat 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด 
2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด จํานวน 166 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่น 
.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรายได้และค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้าน
การบริหารงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านความปลอดภัยในการทํางาน ด้านสังคม
สัมพันธ์ และด้านภาวะอิสระจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริษัทเอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับตําแหน่ง 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงาน  ท่ี
มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการบริหารงาน ด้านสังคมสัมพันธ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ .05 ด้านความภาคภูมิใจในองค์การพบว่า พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านการพัฒนาศักยภาพ พบว่า
พนักงานท่ีมีระดับตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .01  
 
Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) investigate quality of work life of employees in Apex 
Toys  Company Limited, 2) compare quality of work life of employees according to personal factors. 
The samplings were 166 employees in Apex Toys Company Limited. The instrument used in the 
research is questionnaires were .95 reliability. Statistics used in data analysis are frequency, 
percentage, means, and standard deviation. Comparison of  means test used are t-test and ANOVA. 
 The findings of the study were: 1) employees’ opinion on quality of work life of Apex Toys 
Company Limited was in moderate level. Considering in each aspect, it was found that in the 
aspects of income and benefits, growth and security, management, capabilities development, 
organizational pride, safety in working condition, social relation, and working freedom were in 
moderate level; 2) the comparison of quality of work life of employees in Apex Toys Company 
Limited showed that employees with different gender, age, educational background, average 
income, position and working duration had the quality of work life with no differences. Considering in 
each aspects, it was found thatin the aspects of management and social relation, employees with  
different educational background had significantly different opinions on quality of work life at the 
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level of .01 and .05. In the aspect of organizational pride, it was found that male and female 
employees had significantly different opinion on quality of work life at the level of .05. In the aspect 
of capabilities development, it was found that  employees with different position had significantly 
different opinion on quality of work life at the level of .01. 
 
ความนํา 
 จากปัญหาในประเทศท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าประเทศไทยประสบกับวิกฤติทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หลายองค์การมีการปิดตัวเลิกกิจการลง ส่วนท่ียังดํารงกิจการอยู่ได้ก็ต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองค์การอย่างมาก เพ่ือให้สามารถคงกิจการต่อไปได้ องค์การบางแห่งมีความจําเป็นในการหามาตรการ
หลากหลายวิธีมาใช้ เพ่ือความอยู่รอด อาจใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการลดเงินเดือน การไม่ขึ้นค่าจ้างประจําปี การไม่จ่าย
โบนัส หรือแม้กระท่ังการเลิกจ้าง มาตรการเหล่าน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงสู่พนักงานทําให้เกิดความระสํ่าระสายและเกิด
ความไม่แน่นอน เกี่ยวกับการทํางานในองค์การของตน ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์การ และพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ต่าง ๆ จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีผู้บริหารขององค์การจะต้องคํานึงถึงเป็นอย่างมากในการท่ีจะต้องสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกบัพนักงานทุกฝ่าย 
 ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ความต้องการเพ่ือการดํารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการท่ี
ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการทางร่างกาย เช่น นํ้า อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ค่าจ้างใน 
การทํางาน ความมั่นคง สวัสดิภาพและความปลอดภัย 2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ ความต้องการด้าน
สังคมการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน การมีช่ือเสียง ได้รับการยกย่องจากสังคม และ 3) 
ความต้องการเติบโต ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ตลอดจนการเข้าใจตนเอง และได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี เมื่อความต้องการดังกล่าวได้รับ 
การตอบสนอง มนุษย์ก็จะมีความพึงพอใจในชีวิตท่ีมีคุณภาพในการดําเนินชีวิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงเรียกว่า คุณภาพชีวิต
การทํางาน การท่ีจะทําให้บุคคลทํางานกับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ได้มีการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับองค์การนั้น ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะแลกเปล่ียนกัน คือ องค์การคาดหวังให้บุคคลทุ่มเทความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ ในอีกด้านหน่ึงบุคคลก็มีเป้าหมายส่วนตัวและความคาดหวังว่า
องค์การจะสามารถตอบสนองเป้าหมายท่ีเขาต้องการได้ ซ่ึงหากองค์การสามารถให้ในส่ิงท่ีเขาคาดหวังได้ เขาก็จะมีความ
จงรักภักดีและผูกพันต่อองค์การ ต้องการท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การนั้นต่อไป จึงเสมือนเป็นหน้าท่ีขององค์การที่จะต้อง
จัดการบริหารองค์การท่ีเอ้ือประโยชน์ในการรักษาบุคคลากรท่ีพึงประสงค์ให้คงอยู่ในองค์การต่อไปให้นานท่ีสุด น่ันก็คือ
การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน  
 หากพนักงานไม่มีความผูกพันต่อองค์การจะทําให้ประสิทธิภาพขององค์การลดลง ดังนั้น การส่งเสริมให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยสําคัญท่ีองค์การควรคํานึงถึง ซ่ึงพนักงานส่วนมากมักเลือกท่ีจะอยู่ใน
องค์การที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ในขณะเดียวกันองค์การที่ให้ความเป็นธรรม ความไว้วางใจ และมุ่งประโยชน์ของ
พนักงาน มักจะยึดเหน่ียวพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์การ พนักงานจะรับรู้ถึงค่านิยมขององค์การและให้
ความสําคัญกับเป้าหมายขององค์การว่าเป็นเสมือนเป้าหมายของตนด้วย  
 จากข้อมูลข้างต้นทําให้เห็นได้ชัดเจนถึงความสําคัญ และความจําเป็นในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตการทํางานจะใช้เป็นเกณฑ์ในการทํางานและพิจารณาเช่ือมโยงเข้ากับส่ิงท่ีองค์การจัด
ให้ หากมีความสอดคล้องกัน โดยองค์การสามารถตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ บุคลากรเหล่าน้ีก็จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากองค์การไม่สามารถตอบสนองได้ บุคลากรเหล่าน้ีก็พร้อมท่ีจะเปล่ียน
องค์การ ทําให้องค์การต้องเสียบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและต้องทุ่มเทการลงทุนแก่บุคลากรใหม่ ซ่ึงมีประสบการณ์ใน
การทํางานน้อยกว่าบุคลากรที่เสียไป อีกท้ังองค์การยังไม่สามารถได้รับประโยชน์จากบุคลากรใหม่ได้อย่างเต็มท่ี และอาจ
ทําให้การทํางานล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อันจะเป็นผลเสียต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การได้ จึงทํา
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ข้อมูลท่ีได้สามารถ
นํามาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จมีความเป็นมาตรฐานและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด จํานวน 292 คน  
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) และกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 166 ราย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   - ระดับตําแหน่ง 
   - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ได้แก่ 
    - รายได้และค่าตอบแทน  
   - ความมั่นคงและความก้าวหน้า  
   - การบริหารงาน 
   - การพัฒนาศักยภาพ 
   - ความภาคภูมิใจในองค์การ 
   - ความปลอดภัยในการทํางาน 
   - สังคมสัมพันธ์ 
   - ภาวะอิสระจากงาน 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ีตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบถามมี   
2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  ส่วนที่ 2 คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 
  - รายได้และค่าตอบแทน   
  - ความมั่นคงและความก้าวหน้า  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 92

  - การบริหารงาน 
  - การพัฒนาศักยภาพ 
  - ความภาคภูมิใจในองค์การ 
  - ความปลอดภัยในการทํางาน 
  - สังคมสัมพันธ์ 
  - ภาวะอิสระจากงาน 
  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9523 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสะดวก ด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน 
บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 166 คน และขอรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 166 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.47 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 43.37 รองลงมา
ต่ํากว่า 30 ปี ร้อยละ 34.34 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.30 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 23.49 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 83.73รองลงมา 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 12.05 ระดับตําแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 85.54 รองลงมา ระดับบังคับบัญชา ร้อยละ 10.84 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากว่า 10 ปี 
ร้อยละ 66.27 รองลงมา 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.89 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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  รายได้และค่าตอบแทน 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.55-2.64) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีปฏิบัติ 
   2. ค่าตอบแทนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนงานอ่ืนท่ีคล้ายกันถือว่าเพียงพอและเป็นธรรม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีอายุต่ํากว่า 30 ปี 
  ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.04) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.78-3.26) ทุกรายการ คือ 
   1. มีโอกาสได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบมากข้ึน 
   2. มีความพึงพอใจในตําแหน่งงานท่ีทําอยู่ 
   3. ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน 
   4. หน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีสูงขึ้น 
   5. มีโอกาสได้พัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ศึกษา
ต่อ เป็นต้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 
ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท ตําแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี 10-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
  การบริหารงาน 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80-3.05) ทุกรายการ คือ 
   1. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานได้อย่างเต็มท่ี 
   2. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   3. ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
   4. การบริหารงานในองค์การมีรูปแบบท่ีน่าพึงพอใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 
ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และ 20,000-30,000 
บาท ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากว่า 10 ปี 10-15 ปี และ 15 ปีข้ึนไป 
  การพัฒนาศักยภาพ 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.76-3.29) ทุกรายการ คือ 
   1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ความสามารถและรับผิดชอบมากข้ึน 
   2. มีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
   3. มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ  
   4. ได้รับการอบรมในสายงานอย่างสม่ําเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี และมากกว่า 50 ปี ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท และ 20,000-30,000 บาท 
ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี 10-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
  ความภาคภูมิใจในองค์การ 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14-3.23) ทุกรายการ คือ 
   1. องค์การของท่านเป็นองค์การที่มีช่ือเสียงท่ีดี 
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   2. รู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานกับองค์การ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 
ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท 20,000-30,000 บาท 
และ 30,001-40,000 บาท ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากว่า 10 ปี 
10-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
  ความปลอดภัยในการทํางาน 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00-3.25) ทุกรายการ คือ 
   1. หน่วยงานมีการเข้มงวดเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ และจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้พนักงานอย่าง
สม่ําเสมอ 
   2. รู้สึกปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
   3. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   4. สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสะดวกสบาย และเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี และ 41-50 ปี ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท 20,000-
30,000 บาท 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับ
ผู้จัดการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี 10-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
  สังคมสัมพันธ์ 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23-3.31) ทุกรายการ คือ 
   1. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีดีต่อกัน 
   2. ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเสมอ 
   3. เมื่อมีปัญหาในการทํางานเพ่ือนร่วมงานจะช่วยเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 
50 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และ 30,001-
40,000 บาท ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับผู้จัดการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี  
10-15 ปี และ 15ปีขึ้นไป 
  ภาวะอิสระจากงาน 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07-3.20) ทุกรายการ คือ 
   1. พอใจเก่ียวกับการกําหนดเวลาทํางานและเวลาพัก 
   2. มีความสุขกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
   3. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของท่าน 
   4. ลักษณะงานปัจจุบันทําให้สามารถจัดสรรเวลาทํางาน และเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 
50 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท 20,000-30,000 
บาท 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี 10-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ 
จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ 
จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า 
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พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการในทํางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ความม่ันคงและความก้าวหน้า  
  พนักงานท่ีมีระดับตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน 
  การบริหารงาน  
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   2. ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
   3. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานได้อย่างเต็มท่ี 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ/ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  พนักงานท่ีมีระดับตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
   1. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   2. ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
  ความภาคภูมิใจในองค์การ 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ องค์การของท่านเปน็องค์การท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี 
  การพัฒนาศักยภาพ 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ มีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ความสามารถและรับผิดชอบมากขึ้น 
  พนักงานท่ีมีระดับตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
   2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ความสามารถและรับผิดชอบมากข้ึน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ/มีโอกาสเข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
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  สังคมสัมพันธ์ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ/ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ได้ข้อมูลท่ีควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 1. พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.47 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 43.37 ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 83.73 ระดับตําแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 85.54 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 66.27 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับ 
สังคมสัมพันธ์ ( X = 3.26) ความภาคภูมิใจในองค์การ ( X = 3.19) ภาวะอิสระจากงาน ( X = 3.14) ความปลอดภัยใน
การทํางาน ( X = 3.12) ความมั่นคงและความก้าวหน้า ( X = 3.04) การพัฒนาศักยภาพ ( X = 3.00) การบริหารงาน 
( X = 2.95) และรายได้และค่าตอบแทน ( X = 2.53) 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (1985) เก่ียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางาน พบว่า รายได้และผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกมีความเหมาะสมเป็นธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ สภาพท่ีทํางานท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การท่ีพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสม สถานที่ทํางานไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอันตรายต่อพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน การทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทําอยู่ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ งานท่ีใช้ทักษะและความสามารถท่ีหลากหลาย เป็นงานที่มีความท้าทาย งานท่ีผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัวของตัวเอง
ในการทํางาน งานท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสท่ี
จะก้าวหน้าในอาชีพและตําแหน่งอย่างมั่นคงเมื่ออยู่ในองค์กร สังคมสัมพันธ์ การท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ร่วมงาน ท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ลักษะการบริหารงาน การท่ีผู้บริหารมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเสมอภาคและความยุติธรรม ภาวะอิสระจากงาน 
ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลมีความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีได้
คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และความภาคภูมิใจในองค์การ ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีได้
ปฏิบัติงานในองค์การท่ีมีช่ือเสียงและได้รับรู้ว่า องค์การอํานวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการในทํางาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงาน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความภาคภูมิใจในองค์การ พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานท่ีมีระดับตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 สังคมสัมพันธ์ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพิณยา พรหมสกุลวัฒนา (2555) เรื่องความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วน
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บุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน เงินเดือน และตําแหน่งท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และแนวคิดของ Huse and Cummings (1985) พบว่า
คุณภาพชีวิตพนักงานจะส่งผลต่อองค์การในการทํางาน 3 ประการด้วยกันคือ ประการท่ีหนึ่ง ช่วยเพ่ิมผลผลิตของ
องค์การ ประการท่ีสอง ช่วยเพ่ิมพูนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นแรงจูงใจในการทํางาน และประการท่ีสาม 
คุณภาพชีวิตพนักงานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของการทํางานของพนักงานอีกด้วย ซ่ึงผู้บริหารควรให้ความเสมอภาคใน
การปฏิบัติงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่พนักงานเสนอ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพในงาน พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงที่ได้อยู่ในองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. รายได้และค่าตอบแทน พนักงานควรได้รับค่าตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอต่อการดํารงชีพ และเหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานท่ีปฏิบัติ สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีพนักงานได้รับควรมีความเพียงพอและเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
 2. ความมั่นคงและความก้าวหน้า ควรมีการจัดพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
เช่น ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีสูงขึ้น มี
การมอบหมายงานให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้สึกท่ีมั่นคงในการทํางานและ
พนักงานมีความพึงพอใจในตําแหน่งงานท่ีทําอยู่ 
 3. การบริหารงาน องค์การควรมีการปรับปรุงการบริหารงานภายในให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
คือผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองงานได้อย่างเต็มท่ี การให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานยังน้อยอยู่ ฉะน้ันควรจะรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานและให้ความ
เสมอภาพในในการปฎิบัติงานมากขึ้น 
 4. การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและใช้ความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานมากเท่าท่ีควร ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ฉะน้ัน
ควรปรับปรุงด้วยการมอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถและรับผิดชอบมากขึ้น แสดงความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในงานมากขึ้น มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถกับพนักงานทุกสายงานท่ีจะต้อง
ทํางานเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างสม่ําเสมอ 
 5. ความภาคภูมิใจในองค์การ ควรสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความรู้สึกให้พนักงานมีภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงานอยู่กับองค์การ 
 6. ความปลอดภัยในการทํางาน /หน่วยงานควรมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสะดวกสบาย และควรการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย และควร
มีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยให้พนักงานอย่างสม่ําเสมอ 
 7. สังคมสัมพันธ์ ควรมีการสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงาน และพนักงานควรมีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานที่ดีต่อกัน เมื่อมีปัญหาในการทํางานเพ่ือนร่วมงานควรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ควรมีส่ือท่ีเป็นเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและให้เกิดการจูงใจมากย่ิงขึ้น 
 ทุกปัจจัยมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานทุกคน ฉะนั้นองค์การควร
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ มีการพิจารณาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส ชัดเจน รวมถึงการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญกําลังในการปฏิบัติงานให้บรรลุภาระกิจขององค์การและเกิดความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับท่ีดี อันจะเป็นผลท่ีดีต่อองค์การท้ังส้ิน โดยยึดหลักความเป็นธรรมให้มากท่ีสุด อีก
ท้ังยังคงต้องมองในเรื่องของสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีทางองค์การให้กับพนักงาน นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจํา และควร
หมั่นสํารวจตรวจตราอยู่เสมอว่า สวัสดิการใดเหมาะสมและเป็นท่ีต้องการของพนักงานก็พัฒนาและส่งเสริมต่อไป หาก
สวัสดิการใดไม่จําเป็นก็ยกเลิก เพ่ือให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการท่ีองค์การจัดหาให้ได้อย่างเต็มท่ี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ เพ่ือเป็น
การศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแรงดึงดูดใจให้กับพนักงานต่อไป 
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ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร* 

Engagements of the Staff of Thailand CPF Public Limited Company,  
Min Buri Branch, Bangkok 

 
 นายสมชาย  อุทัยเลิศ** 

Mr. Somchai  Uthailert 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 152 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา 
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับ
เป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความเต็มใจ และใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีใน
การปฏิบัติงาน และด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท อยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานท่ีมีรายได้ต่างกัน มคีวามผูกพันแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านความเต็มใจ และใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมี
อายุ ประสบการณ์ รายได้ ต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพนักงานท่ีมี
ตําแหน่งงานต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความต้องการรักษาความเป็น
สมาชิกของบริษัท พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์ รายได้ ต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และพนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 This research aimed to: 1) study on level of staff engagements of Thailand CPF Public 
Limited Company, Min Buri Branch, Bangkok, 2) compare the staff engagements of Thailand CPF 
Public Limited Company, Min Buri Branch, Bangkok classified by demographic characteristics. The 
sampling was 152 staff of Thailand CPF Public Limited Company at Min Buri Branch in Bangkok. The 
instrument used in this research was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, 
percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results revealed that:  1) overall the staff engagements of the company was at 
moderate level; considering by aspects it was found that: the company administration policy 
acceptability aspect was at moderate level; whereas the work-performance willingness and effort, 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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and the company member maintaining aspects were at high level; 2) the results in comparing the 
engagements of the staff of the company classified by demographic characteristics; it was found that 
in terms of the company administration policy acceptability aspect, the staff with different education 
levels had different engagements at the statistic significance of .05 whereas the staff with different 
incomes had different engagements at the statistic significance of .01. In the work-performance 
willingness and effort aspect; the staff with different ages, work experiences and incomes had 
different engagements at the statistic significance of .01 whereas the staff with different work-
positions had different engagements at the statistic significance of .05. In the company member 
maintaining aspect; the staff with different sex, age, work experience and income had different 
engagements at the statistic significance of .01 whereas the staff with different work-positions had 
different engagements at the statistic significance of .05. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากมายสภาพสังคมเศรษฐกิจรวมถึงระบบการค้าและธุรกิจมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นทําให้มีการใช้จ่าย
เพ่ือท่ีจะสนองความต้องการของคนที่มีมากขึ้นเป็นผลให้องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงได้อยู่
ตลอดเวลา และเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรทําให้องค์กรต้องเร่งสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์กรเกิดความ
ได้เปรียบในการว่าจ้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาร่วมงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถที่จะดํารงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงและภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง ทําอย่างไรถึงจะทําให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรและ
ทุ่มเทให้กับองค์กรเต็มความสามารถจึงมีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้ทราบถึงธรรมชาติ และความ
ต้องการของมนุษย์ตลอดจนส่ิงกระตุ้นหรือจูงใจต่าง ๆ ท่ีจะทําให้มนุษย์เกิดความสมัครใจ และอุทิศตนเพ่ืองานและ
องค์กรและและพร้อมท่ีจะทุ่มเทให้แก่องค์กรอย่างแท้จริง แม้ในยุคโลกาภิวัฒน์ คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจะเข้า
มามีส่วนรวมในระบบการทํางานของมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมากก็ไม่สามารถทดแทนมันสมอง
ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง และในท่ีสุดมนุษย์ในองค์กรก็เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินกิจการขององค์กรทุกยุคทุก
สมัยอย่างแท้จริง 
 การท่ีจะทําให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปได้ด้วยนั้นส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญคือต้องมีการบริหาร 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงองค์กรต้องอาศัยทรัพยากรที่สําคัญซ่ึงได้แก่ 6 Ms คือ คน (Man) เงิน 
(Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) การบริหาร (Management) และขวัญและกําลังใจ (Morale) 
โดยท่ี Man หมายถึงบุคลากรคือผู้ท่ีจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงานหรือหมายถึงคนทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้นเอง
อาจจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่าง ๆ ซ่ึงจะมีท้ังผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง และระดับปฏิบัติงานและเป็นท่ี
ยอมรับกันทั่วไปว่าคนนั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดแต่การท่ีจะเข้าใจความรู้สึกหรือการศึกษาเก่ียวกับคน
น้ันเป็นส่ิงท่ีศึกษาได้ยากกว่าในบรรดาเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากเท่าใดก็ตามแต่การท่ีจะ
ทําความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีคนผลิตขึ้นมานั้นดูเหมือนจะทําความเข้าใจได้ง่ายและสามารถจัดการได้ง่ายกว่าปัจจัย
มนุษย์มากดังน้ันจึงได้มีการทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในการทํางานมากขึ้นเพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจและ
สามารถจัดการเร่ืองคนในองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้มากท่ีสุด 
 คนน้ันเปรียบเสมือนเป็นท้ังทุน และหัวใจขององค์กรด้วยเหตุน้ีการสูญเสียคนไปจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลใดย่อมเท่ากับว่าองค์กรต้องสูญเสียทุนไปโดยท่ีองค์กรได้รับผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่าขณะเดียวกันองค์กรจะต้อง
สูญเสียทุนเพ่ิมอีกในการสรรหาและคัดเลือกการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับคนใหม่ท่ีเข้ามาทดแทนและ
กว่าคนใหม่จะสามารถปฏิบัติงานได้ต้องอาศัยทั้งเวลา และเงินทุนขององค์กรในการดําเนินการ และโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาท่ีอยู่ระหว่างการฝึกฝนคนใหม่เพ่ือทดแทนคนเก่าอาจจะทําให้ผลงานและผลผลิตขององค์กรลดลงได้การศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ และเป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจอย่างมากกว่าอะไรคือปัจจัยท่ีทาให้สมาชิกมี
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ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อท่ีจะได้นําส่ิงเหล่าน้ีมาใช้เป็นประโยชน์สําหรับองค์กรในการเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรในภายหลังต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งมานานมีช่ือเสียงและมีความมั่นคงเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับของคนในประเทศมีพนักงานจํานวนมากและมีความหลากหลายในด้านตําแหน่งหน้าท่ีและอายุงาน
รวมท้ังประสบการณ์ท่ีมีในองค์กรเพ่ือท่ีจะนาข้อมูลท่ีได้จากวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนอกจากน้ีข้อมูลท่ีได้จะนาไปสู่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกเพื่อท่ีจะรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การได้ยาวนานและปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล
สูงสุดท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประชากรทีทําการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน (ที่มา: ทะเบียนบุคคลของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร, 1 พฤษภาคม 2557) เลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 152 คน โดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 
   - มีความเช่ืออย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 
   - ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์กร 
   - เต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2557 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี ้
 1. การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบถามมี 
2 ตอน คือ 
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  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
การทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน 
  2.2 ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 
   - มีความเช่ืออย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและค่านิยมขององค์กร 
   - ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์กร 
   - เต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 
   จํานวน 30 ข้อลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท 
(Likert) 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบัค (Cronbach‘s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.944 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน (ท่ีมา: ทะเบียนบุคคลของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร, 1 พฤษภาคม 2557) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple random sampling) จากกลุ่มประชากรของพนักงานท่ีปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 152 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาความถี่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
 2. วิ เคราะห์ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน ) สาขามีนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t–test และ F–test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.79 อายุ 25–40 ปี ร้อยละ 63.16 
รองลงมา อายุ 41-55 ปี ร้อยละ 21.02 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 ประสบการณ์การทํางาน 11 
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 33.55 รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 28.29 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 69.08 
รองลงมา 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 11.18 ตําแหน่งงาน พนักงาน ร้อยละ 89.47 รองลงมา ผู้จัดการแผนก ร้อยละ 
7.90  
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 2. ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า พนักงานมีความผูกพันด้านการยอมรับ
เป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท อยู่ระดับปานกลาง ส่วนด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีใน 
การปฏิบัติงาน และด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท มีความผูกพันระดับมาก ดังน้ี 
  2.1 ด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท มีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ( X = 2.93–3.51) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ได้ ดังน้ี 
   2.1.1 นโยบายของบริษัทสามารถทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ 
   2.1.2 ท่านเช่ือใจและไว้ใจในการเป็นผู้นําของผู้บริหาร 
   2.1.3 นโยบายของบริษัทสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
   2.1.4 เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น 
   2.1.5 นโยบายการบริหารงานของบริษัทสนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จ 
   2.1.6 ผู้บริหารพูดและทําตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ 
   2.1.7 นโยบายการบริหารงานของบริษัทประสบความสําเร็จก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จด้วย 
   2.1.8 การบริหารงานของบริษัทให้ความสนใจและห่วงใยสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน 
   2.1.9 ท่านมีความก้าวหน้าในการทํางานกับบริษัท 
   2.1.10 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท 
   2.1.11 ท่านได้รับการสนับสนุนในการเล่ือนระดับตําแหน่งอย่างเหมาะสม 
  2.2 ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ( X = 3.02–3.85) เรียงลําดับจากมากไปหา
น้อยได้ ดังนี้ 
   2.2.1 ท่านใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการทํางาน 
   2.2.2 ท่านใช้ความพยายามทํางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้เสร็จตามกําหนด 
   2.2.3 งานท่ีทําอยู่เป็นส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงในชีวิตของท่านและบริษัท 
   2.2.4 ท่านเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
   2.2.5 ท่านอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน 
   2.2.6 ท่านทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มท่ีท้ังในและนอกเวลางาน 
   2.2.7 ท่านมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหน่ือย 
   2.2.8 ท่านจะพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทํางานของท่านเสมอ 
   2.2.9 หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแต่ยังไม่เสร็จมักจะทํางานให้เสร็จหรือนํากลับไปทําต่อท่ีบ้าน 
  2.3 ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท มีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ( X = 3.20–3.86) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 
   2.3.1 ท่านยินดีท่ีจะบอกทุกคนว่าท่านทํางานท่ีบริษัทน้ี 
   2.3.2 ท่านมีความซ่ือสัตย์ในการทํางานท่ีบริษัทน้ี 
   2.3.3 ท่านมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
   2.3.4 ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท 
   2.3.5 ท่านร่วมสร้างบริษัทนี้ให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง 
   2.3.6 ท่านจะทํางานกับบริษัทนี้เท่าท่ีบริษัทนี้จะยังคงอยู่ 
   2.3.7 ท่านมีความยินดีท่ีจะเลือกทํางานกับบริษัทน้ีมากกว่าหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถเลือกได้ 
   2.3.8 ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานที่บริษัทน้ี 
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   2.3.9 ท่านไม่คิดลาออกจากบริษัทนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด 
   2.3.10 ท่านต้องการปฏิบัติงานในบริษัทจนเกษียณอายุ 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t–test และ F–test เปรียบเทียบ 
  การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักประชากรศาสตร์ และเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี least significant difference (lsd) สรุปว่า 
  3.1 ด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท ในภาพรวม สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง
กัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) 
นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.1 นโยบายของบริษัทสอดคล้องกับความต้องการของท่าน สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.2 เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพัน
แตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.3 ท่านเช่ือใจและไว้ใจในการเป็นผู้นําของผู้บริหาร สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มี
ความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพัน
แตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.5 นโยบายการบริหารงานของบริษัทสนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จ สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.6 นโยบายของบริษัทสามารถทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.7 นโยบายการบริหารงานของบริษัทประสบความสําเร็จก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จด้วย 
สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.8 ท่านได้รับการสนับสนุนในการเล่ือนระดับตําแหน่งอย่างเหมาะสม สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 
0.05) 
   3.1.9 ท่านมีความก้าวหน้าในการทํางานกับบริษัท สรุปว่า ไม่มีอิทธิพลใดมีผลต่อด้านน้ี (P > 0.05) 
   3.1.10 การบริหารงานของบริษัทให้ความสนใจและห่วงใยสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน 
สรุปว่า ไม่มีอิทธิพลใดมีผลต่อด้านน้ี (P > 0.05) 
   3.1.11 ผู้บริหารพูดและทําตามนโยบายที่กําหนดไว้ สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.2 ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม สรุปว่า อายุท่ีแตกต่าง
กัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยัง
พบว่า ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.1 ท่านมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหน่ือย สรุปว่า 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกัน และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.2 ท่านทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ท้ังในและนอกเวลางาน สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ัน
ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
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   3.2.3 ท่านใช้ความพยายามทํางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้เสร็จตามกําหนด สรุปว่า อายุท่ีแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.4 งานท่ีทําอยู่เป็นส่ิงสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านและบริษัท สรุปว่า เพศที่แตกต่างกัน อายุท่ี
แตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มี
ความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.5 ท่านอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน สรุปว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.6 ท่านใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการทํางาน สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่าง
กัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.7 ท่านเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา สรุปว่า อายุ
ท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) 
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.8 หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแต่ยังไม่เสร็จมักจะทํางานให้เสร็จหรือนํากลับไปทําต่อท่ีบ้าน 
สรุปว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.9 ท่านจะพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทํางานของท่านเสมอ สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.3 ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท ในภาพรวม สรุปว่า เพศท่ีแตกต่างกัน อายุท่ี
แตกต่างกัน ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) 
และยังพบว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.1 ท่านภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของบริษัท สรุปว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.2 ท่านต้องการปฏิบัติงานในบริษัทจนเกษียณอายุ สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน และ 
ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.3 ท่านมีความยินดีท่ีจะเลือกทํางานกับบริษัทน้ีมากกว่าหน่วยงานอื่นท่ีสามารถเลือกได้ สรุปว่า 
อายุท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.4 ท่านไม่คิดลาออกจากบริษัทนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด สรุปว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพัน
แตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.5 ท่านมีความซ่ือสัตย์ในการทํางานท่ีบริษัทน้ี สรุปว่า เพศที่แตกต่างกัน และประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า อายุที่แตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.6 ท่านยินดีท่ีจะบอกทุกคนว่าท่านทํางานท่ีบริษัทน้ี สรุปว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มี
ความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.7 ท่านร่วมสร้างบริษัทน้ีให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง สรุปว่า เพศที่แตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.8 ท่านจะทํางานกับบริษัทน้ีเท่าท่ีบริษัทนี้จะยังคงอยู่ สรุปว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 
0.05) 
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   3.3.9 ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีบริษัทน้ี สรุปว่า อายุที่แตกต่างกัน และประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า เพศที่แตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.10 ท่านมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีดี สรุปว่า ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน 
(P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.79 อายุ 25–40 ปี ร้อยละ 63.16 
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 ประสบการณ์การทํางาน 11 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 33.55 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 69.08 ตําแหน่งงาน พนักงาน ร้อยละ 89.47 ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ สโมสร  
ศีรพันธยุตร (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.80 วุฒิการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา และ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.90 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (นับต้ังแต่เริ่มบรรจุ) 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.60 
อัตราเงินเดือน 20,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.60 ตําแหน่งพนักงานช่าง คิดเป็นร้อยละ 46.40 
 2. ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
  ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า พนักงานมีความผูกพันระดับปานกลาง-มาก 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 2) ด้านความ
ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท และ 3) ด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สโมสร ศีรพันธยุตร (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อติยาภรณ์ หวังหลี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ตามลําดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ด้าน
ความเช่ือมั่นในนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และด้านความต้องการดํารงความเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวรรณี วิริยะ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงตามลําดับดังน้ี คือ 
ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การและคุณค่าขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชุดา นุชพงษ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความผูกพัน
ต่อองค์กรกรณีศึกษากลุ่มบริษัท จัสมิน กรุ๊ป ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงานกลุ่มบริษัท จัสมิน กรุ๊ป มีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง และมีความผูกพันในด้านลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทํางาน บรรทัดฐานทางสังคมและ
โอกาสความก้าวหน้าในงาน/อาชีพอยู่ในระดับสูงท้ังหมด 
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 3. ความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักประชากรศาสตร์ และเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least significant difference (LSD) สรุปว่า 
  3.1 เพศ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท ด้านความ
เต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และภาพรวมท้ังหมด (P > 0.05) แต่มีผลต่อด้านความต้องการ
รักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท (P < 0.01) 
  3.2 อายุ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท (P > 
0.05) แต่มีผลต่อด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการรักษาความเป็น
สมาชิกของบริษัท และภาพรวมท้ังหมด (P < 0.01) 
  3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีใน 
การปฏิบัติงาน ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท และภาพรวมท้ังหมด (P > 0.05) แต่มีผลต่อด้าน
การยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท (P < 0.05) 
  3.4 ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหาร
ของบริษัท (P > 0.05) แต่มีผลต่อด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการ
รักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท (P < 0.01) และภาพรวมท้ังหมด (P < 0.05) 
  3.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของ
บริษัท ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของ
บริษัท และภาพรวมท้ังหมด (P < 0.01) 
  3.6 ตําแหน่งงาน พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท 
(P > 0.05) แต่มีผลต่อด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการรักษาความ
เป็นสมาชิกของบริษัท (P < 0.05) และภาพรวมท้ังหมด (P < 0.01) 
  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อติยาภรณ์ หวังหลี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลงานวิจัยสรุปว่า บุคลากรสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส ระดับ
ตําแหน่งงาน สถานภาพการทํางาน แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้สึกภูมิใจท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 
ด้านความต้องการดํารงความเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย และด้านความเช่ือมั่นในนโยบายแลเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อ
การองค์การโดยภาพรวม ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จของมหาวิทยาลัย และด้านความรู้สึก
ภูมิใจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยด้านความต้องการดํารงความเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านความเช่ือมั่นในนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ
ผลงานวิจัยของ สโมสร ศีรพันธยุตร (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลงานวิจัยสรุปว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวรรณี วิริยะ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  งานวิ จัยสรุปว่า  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลท่ี ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน 
ส่วนด้านระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิชุดา นุชพงษ์ (2553, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรกรณีศึกษากลุ่มบริษัท จัสมิน กรุ๊ป ผลงานวิจัยสรุปว่า พนักงานกลุ่มบริษัท 
จัสมิน กรุ๊ป ท่ีเป็นเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศหญิง พนักงานท่ีมีอายุเกินกว่า 40 ปี มีความผูกพันต่อ
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องค์การสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 40 ปี พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานท่ีมี
สถานภาพโสด พนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความผูกพันต่ํากว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันตํ่ากว่าปริญญาตรีและพนักงานท่ีมีอายุงาน
มากกว่า 10 ปี มีระดับความผูกพันสูงกว่าพนักงานท่ีมีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี ส่วนรายได้ต่อเดือนและระยะเวลา
เดินทางมาทํางานที่ต่างกันพบวาระผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านการยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารของบริษัท ในภาพรวม สรุปว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) 
ดังน้ัน จึงควรมีการส่งเสริมให้พนักงานมีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และมีรายได้ท่ีมากข้ึน เน่ืองจากพบว่า ปริญญาตรี มี
ความผูกพันมากกว่า และรายได้มาก มีความผูกพันมากกว่ารายได้น้อย โดยเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.1 นโยบายของบริษัทสอดคล้องกับความต้องการของท่าน  
  1.2 เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น  
  1.3 ท่านเช่ือใจและไว้ใจในการเป็นผู้นําของผู้บริหาร  
  1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท  
  1.5 นโยบายการบริหารงานของบริษัทสนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จ  
  1.6 นโยบายของบริษัทสามารถทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ  
  1.7 นโยบายการบริหารงานของบริษัทประสบความสําเร็จก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จด้วย  
  1.8 ท่านได้รับการสนับสนุนในการเล่ือนระดับตําแหน่งอย่างเหมาะสม 
  1.9 ผู้บริหารพูดและทําตามนโยบายท่ีกําหนดไว้  
 2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม สรุปว่า อายุท่ีแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยังพบว่า 
ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) พบว่า พนักงานที่มีอายุมากกว่า ประสบการณ์ท่ี
มากกว่า รายได้ท่ีมากกว่า และตําแหน่งงานท่ีสูงกว่า จะมีความผูกพันมากกว่า พนักงานท่ีมีอายุน้อย ประสบการณ์น้อย 
รายได้น้อย และตําแหน่งน้อยกว่า ดังนั้น การรักษาพนักงานให้ทํางานกับบริษัทนาน ๆ จึงมีผลอย่างมากในการสร้าง
ความผูกพันกับบริษัท รวมถึงการเล่ือนตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  2.1 ท่านมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหน่ือย  
  2.2 ท่านทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ท้ังในและนอกเวลางาน  
  2.3 ท่านใช้ความพยายามทํางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้เสร็จตามกําหนด  
  2.4 งานท่ีทําอยู่เป็นส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงในชีวิตของท่านและบริษัท  
  2.5 ท่านอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน  
  2.6 ท่านใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการทํางาน  
  2.7 ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  
  2.8 หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแต่ยังไม่เสร็จมักจะทํางานให้เสร็จหรือนํากลับไปทําต่อท่ีบ้าน  
  2.9 ท่านจะพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานของท่านเสมอ  
 3. ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของบริษัท ในภาพรวม สรุปว่า เพศท่ีแตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่าง
กัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.01) และยัง
พบว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน (P < 0.05) พบว่า เพศหญิง มีความผูกพันมากกว่าเพศชาย 
พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า รายได้ท่ีมากกว่า และตําแหน่งงานท่ีสูงกว่า มีความผูกพันมากกว่า 
พนักงานท่ีมีอายุน้อย ประสบการณ์น้อย รายได้น้อย และตําแหน่งมี่น้อยกว่า ดังนั้น การรับพนักงาน ควรรับพนักงานท่ี
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เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตาม การรักษาพนักงานให้ทํางานกับบริษัทนาน ๆ จึงมีผลอย่างมากในการสร้าง
ความผูกพันกับบริษัท รวมถึงการเล่ือนตําแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  3.1 ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท  
  3.2 ท่านต้องการปฏิบัติงานในบริษัทจนเกษียณอายุ  
  3.3 ท่านมีความยินดีท่ีจะเลือกทํางานกับบริษัทน้ีมากกว่าหน่วยงานอื่นท่ีสามารถเลือกได้  
  3.4 ท่านไม่คิดลาออกจากบริษัทนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด  
  3.5 ท่านมีความซ่ือสัตย์ในการทํางานท่ีบริษัทน้ี  
  3.6 ท่านยินดีท่ีจะบอกทุกคนว่าท่านทํางานท่ีบริษัทน้ี  
  3.7 ท่านร่วมสร้างบริษัทน้ีให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง  
  3.8 ท่านจะทํางานกับบริษัทน้ีเท่าท่ีบริษัทน้ีจะยังคงอยู่  
  3.9 ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีบริษัทนี้  
  3.10 ท่านมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีดี 
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ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าของ บริษัท ศรีภญิโญเบียร์ จํากัด 
 อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 

Marketing Mixes Customers Used in Purchasing Goods from Sripinyo Beer 
Co., Ltd Bang Bo District, Samutprakan 

 
 นางสุภัทรา  ภัทรธรรมาภรณ์** 

Mrs.Supatra  Pataratammaporn 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท 
ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด และ 2) เปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือสินค้าที่บริษัทศรีภิญโญเบียร์ จํากัด จํานวน 317 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน 
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่น .83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจําหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นเก่ียวกับ ส่วนประสม
การตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล 
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าท่ีมี 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นว่า สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง สินค้ามี
มาตรฐานอุตสาหกรรม สินค้ามีการรับประกัน สามารถต่อรองราคาได้ ลดราคาให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าประจํา ทําเลท่ีตั้ง
ของร้านไปมาสะดวก ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ จัดรายการ และลด แลก แจก แถม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และ ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) investigate marketing mixes customers used in 
purchasing goods from Sripinyo Beer Co., Ltd, 2) compare marketing mixes customers used in 
purchasing good according to personal factors. The samples were 317 customers making purchase at 
Sripinyo Beer Co., Ltd. Sample size was determined by using Krejcie and Morgan Table. The 
instrument used in the research was questionnaires with .83 reliability. Data was analyzed by 
frequency, percentage, means, and standard deviation. Comparison of means test used are t-test 
and ANOVA. 
 The findings of the study were: 1) marketing mixes customers used in purchasing goods were 
overall in high level. Considering each aspect, it was found that customers’ opinion overall were in 
the high level of customers, i.e. product, price, place and promotion; 2) the comparison of means of 
opinions of marketing mixes customers used in purchasing goods according to personal factors was 
found that customers with different personal factors had no significantly difference of opinions 
overall. Considering each aspect, it was found that customers with different age, marital status, 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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career and average income, had significant difference of opinions on well-known products, industrial 
standard products, guaranteed products, bargain able products, discount for member or regular 
customers, convenient shop location, and sales promotion on discount, exchange deal, free samples 
and items at the level of .05 and well lighting in shop at the level of .01. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันมีธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีก มีจํานวนท่ีลดลงมากจากการท่ีต้องปิดกิจการลง ซ่ึงอาจมาจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกจะมีขนาดเล็กมีผลดําเนินงานท่ีขาดทุน ซ่ึงมาจากไม่สามารถท่ีจะดึงดูดให้
ผู้บริโภค มาใช้บริการในร้านค้าส่งค้าปลีกเป็นจํานวนมาก และสม่ําเสมอได้ การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้ต่างชาติเข้า
มาคําเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นนักธุรกิจต่างชาติเองหรือ เป็นการร่วมมือกันระหว่างต่างชาติ
กับคนไทย นักธุรกิจต่างชาติ มีท้ังเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูง ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาธุรกิจ จึง
เป็นการได้เปรียบของนักธุรกิจต่างชาติ ปัจจัยท่ีทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าร้านค้าส่งค้าปลีก เปล่ียนไป 
ถ้าสังเกตแล้วจะพบว่า ธุรกิจเป็นขนาดเล็กมีงบลงทุนในธุรกิจไม่มาก รูปแบบของธุรกิจเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็ก ๆ 
มีลักษณะใช้ห้องแถวไม่กี่ห้อง ร้านค้าประเภทนี้ทําให้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้เดินเลือกซ้ือสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภคเองเพราะว่าความหลากหลายของสินค้า และจํานวนของสินค้ามีจํานวนจํากัด ทําให้ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ
สินค้าร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดเล็กได้สินค้าไม่ครบจํานวนตามความต้องการได้ ดังน้ันผู้บริโภคจึงเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้
บริการในร้านค้าปลีกท่ีต้ังอยู่ในศูนย์การค้า หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ
สินค้าท่ีมีความหลากหลายรวมท้ังสามารถเลือกซ้ือและเปรียบเทียบ ขนาด ราคา ปริมาณ และคุณภาพได้ โดยท่ีธุรกิจ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีหลายรูปแบบ หลายประเภทตามขนาดของเงินลงทุนได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซ้ือ เมื่อมีการแข่งขันจึงก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดเล็กจนไม่สามารถมีผลกําไร
เพียงพอที่จะดําเนินธุรกิจของตนให้อยู่รอดได้และต้องปิดกิจการไปในที่สุด 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ทําการศึกษา ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท 
ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ท่ีทําให้ลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
ร้านค้าส่งค้าปลีกของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือนําข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็น
แนวทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ท่ีสามารถจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบ ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด 
จําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัดจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือสินค้าท่ี บริษัท 
ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉล่ียประมาณวันละ 60 คนเป็นเวลา 3 เดือน เป็น
จํานวนประชากร 1800 คน (ข้อมูล: บริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 317 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรถ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ส่วนประสมการตลาด ที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.833 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือสินค้าท่ีบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ 
จํากัด อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 317 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 317 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินค้า จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท 
ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.95 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 33.75 รองลงมา 21-30 
ปี ร้อยละ 28.39 ระดับการศึกษา ต่ํากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 76.66 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 21.76 สถานภาพ 
สมรส ร้อยละ 60.88 รองลงมา โสด ร้อยละ 34.07 อาชีพ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 78.86 รองลงมา ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.09 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท ร้อยละ 55.63 รองลงมา 20,001- 30,000 บาท 
ร้อยละ 24.61 
 2. วิเคราะห์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
   1. สินค้ามีคุณภาพ 
   2. สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
   3. สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย 
   4. สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง 
   5. สินค้ามีการรับประกัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 20 ปี 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปี ระดับ
การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพ สมรส อาชีพ รับจ้างทั่วไป และ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด จํานวน 1 รายการคือ ลดราคาให้ลูกค้าเมื่อซ้ือปริมาณมาก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 20 ปี และ 31-40 ปี ทุกระดับการศึกษา 
สถานภาพ โสด และสมรส อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้างท่ัวไป รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ  
   1. ทําเลท่ีตั้งของร้านไปมาสะดวก 
   2. การจัดร้านเป็นระเบียบและสะอาด 
   3. ร้านค้ามีอากาศปลอดโปร่ง ไม่ร้อน 
   4. มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 
   5. จัดกลุ่มสินค้าเพ่ือเลือกซ้ือได้ง่าย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง ทุกอายุ ระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และ 
ปริญญาตรี ทุกสถานภาพ อาชีพ รับจ้างท่ัวไป และธุรกิจส่วนตัว ทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 รายการคือ 
   1. ช่ือเสียงของร้านค้าเป็นท่ีรู้จัก 
   2. มีบริการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว 
   3. มีท่ีน่ังรับรองลูกค้าและนํ้าดื่มให้ 
   4. มีพนักงานขายและแนะนําสินค้า 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ ต่ํากว่า 20 ปี 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปี ทุก
อายุ ทุกระดับการศึกษา สถานภาพ โสด และสมรส ทุกอาชีพ ทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนก
ตาม สถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลพบว่า ลูกค้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง 
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  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง ลูกค้าท่ีมี อายุ 
20-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุต่ํากว่า 20 ปี และ 31-40 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
   2. สินค้ามีการรับประกัน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม ลูกค้าท่ีมี 
สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพสมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพโสด ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และความแตกต่างระหว่างคู่ สินค้ามีการรับประกัน ลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าที่มี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สินค้ามีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม ลูกค้าท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. สามารถต่อรองราคาได้ 
   2. ลดราคาให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าประจํา 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถต่อรองราคาได้ ลูกค้าท่ีมีอายุ ต่ํากว่า 20 
ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 20-30 ปี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่าง
กับลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และความแตกต่างระหว่างคู่ ลดราคาให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าประจํา ลูกค้าท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุ 20-30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 
มากกว่า 40 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตก ต่างกัน มีความคิดเห็น 
ด้านราคา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถติิ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ทําเลท่ีต้ังของร้านไปมา
สะดวก 
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  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทําเลท่ีต้ังของร้านไปมาสะดวก ลูกค้าท่ีมี 
สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพโสด ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ สมรสที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ ลูกค้าท่ีมีอาชีพ 
เกษตรกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อาชีพ รับจ้างท่ัวไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ร้านค้ามีแสงสว่าง
เพียงพอ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ และ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จัดรายการ ลด 
แลก แจก แถม 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดรายการ ลด แลก แจก แถม ลูกค้าท่ีมี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า บริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด ได้
ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.95 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 33.75 ระดับการศึกษา 
ต่ํากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 76.66 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 60.88 อาชีพ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 78.86 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 55.63 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล (2552) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม กับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทราภรณ์ น่วมดี (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจเลือกซ้ือโน้ตบุ๊ค (Note book) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรัสศรี ชินวัฒน์  (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและ
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ความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก ในเขตอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรางคณา กาบยุบล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จากข้อ
ค้นพบดังกล่าว ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงกล่าวถึงส่ิงกระตุ้นทางการตลาดที่ทําให้ลูกค้า 
มีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน อันได้ แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่ิงกระตุ้นเหล่าน้ี จะเป็นการรับรู้้ถึงความต้องการ ของการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้า ทําให้เกิดการตอบสนองของลูกค้า ด้วยการประสมเข้ากันเป็นอย่างดี  เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ของผลิตภัณฑ์ท่ี
เสนอขายเป็นที่ต้องการของลูกค้า ในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ในสถานท่ีเข้าถึง หาซ้ือได้ สะดวกตามความต้องการ 
 2. วิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนกตาม สถาน ภาพส่วนบุคคล 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุศรินทร์ ธรรมจรณะ (2551) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัด
จําหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากข้อค้นพบดังกล่าว การให้ความ สําคัญเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า 
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า ท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน ควรคํานึงถึง การนําเสนอผลิตภัณฑ์ 
จะต้องมีสินค้าให้เลือกท่ีหลากหลาย สินค้ามีตัวอย่างให้ดู จัดกลุ่มสินค้าเพ่ือเลือกซ้ือได้ง่าย สินค้ามีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า สามารถต่อรองราคาได้ มีพนักงานขายและแนะนํา
สินค้า ซ่ึงจะทําให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าตามความต้องการได้เร็วขึ้น 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า จําแนก
ตาม สถานภาพส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจําแนกตาม 
สถานภาพส่วนบุคคลพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า 
   - สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
   - สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม และสินค้ามีการรับประกัน ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   - สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 
   - สามารถต่อรองราคาได้ และลดราคาให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าประจํา ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
   - ทําเลท่ีต้ังของร้านไปมาสะดวก ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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   - ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
   - ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
   - จัดรายการ ลด แลก แจก แถม ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
การวิเคราะห์โดยรวมลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ บุศรินทร์ ธรรมจรณะ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรางคณา กาบยุบล (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จากข้อค้นพบดังกล่าว นอกจากจะให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า 
จะต้องทําการสํารวจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า แล้วนําข้อมูลมาหา
แนวทางในการปรับปรุง หรือสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษา ส่วนประสมการตลาด ท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของ บริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด 
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ัน ผู้บริหารควรพัฒนา และปรับปรุงส่วนประสมการตลาด เพ่ือให้ลูกค้าใช้ใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้ตามความต้องการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  
  - สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในด้านมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของสินค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ถึงคุณภาพของสินค้าตรงตามความคาดหวัง หรือความต้องการของ
ลูกค้า 
  - สินค้าเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง ผู้บริหารควรพิจารณาสินค้าเป็นท่ีรู้จักดีของลูกค้า จะทําให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 
  - สินค้ามีการรับประกัน ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงการรับประกันของสินค้าจะทําให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกว่าสินค้าเป็นท่ีเช่ือถือได้ เมื่อตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด 
 2. ด้านราคา  
  - ลดราคาให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าประจํา ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงการให้ความสําคัญแก่ ลูกค้าท่ีเป็น
สมาชิกหรือลูกค้าประจํา ได้มีส่วนร่วมจากการทําโปรโมช่ันสินค้า 
  - สามารถต่อรองราคาได้ ผู้บริหารควรพิจารณา ให้ความสําคัญในการกําหนดราคาสินค้า เพราะราคามี
ความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าในระดับมาก 
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 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
  - ทําเลท่ีตั้งของร้านไปมาสะดวก ผู้บริหารควรพิจารณาสถานท่ีตั้งของบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด ท่ีจะทํา
ให้ ลูกค้า สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
  - ร้านค้ามีแสงสว่างเพียงพอ ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงภายใน ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทําให้ลูกค้าที่เข้า
มาเลือกซ้ือสินค้ามองเห็นสินค้า รวมถึงทางเดินต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จํากัด ได้ชัดเจน  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  - จัดรายการลดแลกแจกแถม ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมการตลาดทําให้ลูกค้าได้ รับ
ผลประโยชน์ เพ่ิมจากการเข้ามาเลือกซ้ือสินค้า ทําให้ลูกค้าได้รับความรู้ เก่ียวกับสินค้า และควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทางการตลาดให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ของลูกค้าใน
ระดับมาก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบช่องทางการจัดจําหน่ายและควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าของลูกค้า 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า และความต้องการของลูกค้าท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของและควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการที่มีต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า 
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คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จํากัด  
โรงงานสมุทรปราการ* 

Work Life Qualities of the Employees of Thai Containers Group Company 
Limited, Samut Prakan Plant 

 
 นายอาทินันทร์  เกียรติธํารงสกุล** 
 Mr.Atinan  Kiettamrongsakul 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
จํากัด โรงงานสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
โรงงานสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทกลุ่มสยามบรรจุ
ภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ จํานวน 152 คน โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงาน
สมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานด้าน
ลักษณะการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม 
ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก และด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และเป็นธรรม 
ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้า และความม่ันคงในการทํางาน และ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 
การทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และระดับงาน ท่ีต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study work life qualities of the employees of Thai 
Containers Group Company Limited at SamutPrakan plant, 2) compare work life qualities of the 
employees of Thai Containers Group Company Limited at SamutPrakan plant classified by personal 
data. The sampling gained from Krejcie and Morgan table was 152 employees working at Thai 
Containers Group at SamutPrakan plant. The instrument used in this research was a questionnaire. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. 
 The research results revealed that: 1) holistically the work life qualities of the employees of 
Thai Containers Group at SamutPrakan plant were at high level; considering in each aspect it was 
found that the work life qualities in the aspects of work life qualities, administrative trait, safe and 
hygienic environment, social-valued organization pride, good team-work relationship were at high 
level. However, the work life qualities in the aspects of sufficient and fair income as well as benefits, 
opportunities in work-potential development and using own employee abilities, work progress and 
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security, and work as well as private life balance were at moderate level; 2) the result in comparing 
the work life qualities of the employees of Thai Containers Group Company Limited at SamutPrakan 
plant classified by personal data was found that the employees with different gender, age, years of 
work experience, educational level, average monthly salary, status and work-classified position had 
different work life qualities at the statistic significance of .05. 
 
ความนํา 
 ในยุคปัจจุบันการดําเนินการขององค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีปัจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ ท่ีมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการบริหารและจัดการการดําเนินงานขององค์การ ซ่ึงประกอบด้วย คน (Man) เงินทุน 
(Money) วัสดุส่ิงของ (Material) เคร่ืองจักร (Machine) วิธีการ (Method) การบริหารจัดการ (Management) 
 ท้ัง 6 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยท่ีมีความสําคัญที่สุดในปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย คือ “ทรัพยากรบุคคล” เพราะ
ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบท่ีดี ราคาถูก มีการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงใดแต่ถ้าองค์กรขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีไม่เหมาะสมกับการทํางานก็อาจส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรใน
ระยะยาวไม่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงในปัจจุบันอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์การ
ต่าง ๆ ต้องพัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพสินค้า บริการ บุคคลากร และระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนพยายามเตรียมความพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองมือ
เครื่องจักรใหม่ ๆ ท่ีก้าวลํ้านําสมัยมากขึ้น โดย การจัดการฝึกอบรมหรือให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่าง ๆ ท้ังน้ีจากหลักการของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า มนุษย์เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดที่จะทําให้องค์กรหน่ึง ๆ ประสบ
ความสําเร็จได้ จึงถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีสําคัญที่สุดในองค์กร เพราะถ้าองค์กรได้คนดีมาทํางานในองค์กรก็จะ
เจริญก้าวหน้า และการที่องค์กรจะทําให้คนท่ีมีความรู้และความสามารถอยู่กับองค์กรนาน ๆ ก็เป็นส่ิงจําเป็น ดังน้ัน 
องค์กรจะต้องทําให้คนงานทุกคนมีขวัญกําลังใจ มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการท่ีดี และมีความมั่นคงในการงาน เป็นต้น จึง
จะทําให้คนงานท่ีมีความรู้และความสามารถเหล่าน้ันอยู่ในองค์การต่อไป (พงศ์ หรดาล,  2547, หน้า 242) มนุษย์เป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีต้องการพัฒนาหรือส่งเสริมให้ปรากฏค่าอย่างชัดเจนและ ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
องค์กรและตนเอง ซ่ึงความสําเร็จในการพัฒนาขององค์กร คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่ิงท่ีจะสะท้อนถึงภาพ
ความสําเร็จท่ีแท้จริงขององค์กร คือ “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน” 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) มีความสําคัญอย่างย่ิงในการทํางานปัจจุบัน เพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีสําคัญเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพ่ือให้
ชีวิตดํารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมื่อคนต้องทํางานในท่ีทํางานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมีสภาวะท่ี
เหมาะสม ทําให้เกิดความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, หน้า 18) คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลต่อ 
การทํางานมาก กล่าวคือ ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
องค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดี ท้ัง
คุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542, หน้า 18) 
 คุณภาพชีวิตส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สอง ช่วยเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการทํางาน ประการสุดท้าย คุณภาพชีวิต 
การทํางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย (Huse & Cumming, 1985, pp. 198-199) ซ่ึงในการทํางาน
จะเน้นไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนทํางานมี
ความสุขกับงาน (Cascio, 2003, pp. 27-28) อันจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน และช่วยเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนด้วย ใน 
การทํางานจะพบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น ว่าขาดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ขาดความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน ขาด
เวลาส่วนตัว ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ งานหนักเกินไปและขาดความเช่ือมั่นในตัว
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ผู้บังคับบัญชา (สุภารัตน์ นํ้าใจดี, 2548, หน้า 118-119) ปัญหาเหล่าน้ีถ้าไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขจะบั่นทอนจิตใจ
และมีผลถึงระบบการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน จึงเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานเป็นอย่างมาก ซ่ึงถ้าหากเกิดสภาพ
ปัญหาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบด้านค่าตอบแทน สวัสดิการท่ีได้รับ และความม่ันคงก้าวหน้าในอาชีพ กับค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าในการบริหารองค์กรอย่างแน่นอน 
 ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
จํากัด โรงงานสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยในธุรกิจ Paper โดยบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยทุกบริษัท
ยึดถืออุดมการณ์เดียวกันท้ังหมด น่ันก็คือ “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่าของคน ถือ
มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” จากอุดมการณ์ของเครือซิเมนต์ไทยท่ี “เช่ือมั่นในคุณค่าของคน” จึงให้ความสําคัญต่อ
คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่าน้ันคือสมบัติท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์การ  เพ่ือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของเครือซิเมนต์
ไทยที่ให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับหนึ่ง บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ ได้ให้
ความสําคัญกับบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลเป็นท่ีสุด จึงได้ทําการวิจัยเพ่ือได้ทราบถึงคุณภาพคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ ว่าอยู่ในระดับใดและส่งผลกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างไร เพ่ือให้ผู้บริหารจะได้นําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพ่ือประโยชน์ใน 
การทํางานของพนักงานและได้นําไปใช้ในการบริหารและดําเนินการธุรกิจขององค์การใหม่ และรองรับต่อ 
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือนําพาองค์การก้าวไปสู่เป้าหมายความสําเร็จท่ีคาดหวังไว้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงาน
สมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงาน
สมุทรปราการ จํานวน 250 คน (ข้อมูล : แผนกบุคคล บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ ณ วันท่ี 
1 กรกฏาคม 2557) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 152 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรของพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ โดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยได้นําแนวคิดมาจากงานวิจัยของ 
อิสราภรณ์ รัตนคช (2551, หน้า 8) มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างเคร่ืองมือ 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคําถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และระดับงานเป็นแบบเลือกตอบ 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
โรงงานสมุทรปราการข้อคําถามเป็นลักษณะแบบเลือกตอบของระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นลําดับขั้นดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงาน
สมุทรปราการ ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน ด้วยตัวผู้วิจัยเอง 
 2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557 ด้วยตัวผู้วิจัยเอง 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้คืนจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ได้
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test, F-test และ LSD 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี LSD (Least significant difference) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 มีอายุงาน 6-10 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีระดับการศึกษามัธยม จํานวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 82.2 
สถานภาพสมรส จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีระดับงาน พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.9 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
โรงงานสมุทรปราการ 
  พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านดังน้ี 
  ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.45-3.49) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดสรรให้มีความเหมาะสม 
   2. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสอดคล้องกับความสามารถวุฒิ 
   3. ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมวิชาชีพที่มีลักษณะงานคล้าย ๆ กันใน
บริษัทอื่น 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.31) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ผู้บริหารในบริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
  นอกน้ันอยู่ในระดับมาก 
  ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) จํานวน 1 
รายการ คือ 
   1. การฝึกอบรมและสัมมนาท่ีจัดข้ึนในบริษัทของท่านมีความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการทํางานของ
ท่าน 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ท่านมีความมั่นใจในการทํางาน ไม่มีความรู้สึกท่ีจะถูกปลดออก ไล่ออก และพักงานจากบริษัท 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.44-3.82) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ท่านปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้วยความมีนํ้าใจและให้เกียรติแก่ผู้อื่น 
   2. ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองต่าง ๆ 
   3. ท่านมีความรักสามัคคีในบริษัทของท่าน 
   4. กิจกรรมสันทนาการช่วยทําให้การทํางานมีความคล่องตัว 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านลักษณะการบริหาร คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.22) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ท่านคิดว่าบริษัทมุ่งกระทําส่ิงท่ีถูกต้องด้วยความต้ังใจให้เกิดผลในทางเป็นเลิศเสมอ 
  นอกน้ันอยู่ในระดับมาก 
  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. ในแต่ละวันท่านรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บริษัท 
  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83-4.07) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. บริษัทของท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพและทําประโยชน์
ให้กับสังคมอยู่เสมอ 
   2. ท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพการทํางานของท่านกับบริษัทท่ีท่านทํางานอยู่ 
   3. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้ทํางานท่ีบริษัทน้ี และจะทํางานจนกระท้ังเกษียณอายุ 
   4. ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนและภาคภูมิใจท่ีท่านปฏิบัติงานในบริษัทน้ี 
   5. ท่านเป็นคนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมทําให้บริษัทของท่านประสบความสําเร็จ 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
จํากัด โรงงานสมุทรปราการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า 
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  3.1 พนักงานท่ีมีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีบริษัทจัดสรรให้มี
ความเหมาะสม 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือบริษัทของท่านมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ่อมป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟอย่างเหมาะสม 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการทํางานของตนเองได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ีและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันทําให้
ท่านอยากพัฒนาศักยภาพในการทํางานมากข้ึน 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือบริษัทของท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานการทํางานของ
พนักงานทําให้ ท่านมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือในแต่ละวันท่านรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
ให้บริษัท 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.2 พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ิเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือกิจกรรมสันทนาการช่วยทําให้การทํางานมีความคล่องตัว 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมสันทนาการช่วยทําให้การทํางานมี
ความคล่องตัว พนักงานท่ีมี อายุตํ่ากว่า 25 ปีมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุ26 - 35 ปี และอายุ
36-45 ปีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านคิดว่าบริษัทมุ่งกระทําส่ิงท่ีถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางเป็น
เลิศเสมอ 
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   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าบริษัทมุ่งกระทําส่ิงท่ีถูกต้องด้วย
ความตั้งใจให้เกิดผลในทางเป็นเลิศเสมอพนักงานท่ีมี อายุต่ํากว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ี
มีอายุ 26-35 ปี และอายุ 36-45 ป ีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.3 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือในแต่ละวันท่านรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้บริษัท 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าในแต่ละวันท่านรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมท่ี
จะปฏิบัติงานให้บริษัทพนักงานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 6-10 
ปี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับ
พนักงานท่ีมี อายุงาน 15 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านเป็นคนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมทําให้บริษัทของท่านประสบ
ความสําเร็จ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเป็นคนหนึ่งท่ีมีส่วนร่วมทําให้บริษัทของ
ท่านประสบความสําเร็จพนักงานท่ีอายุงานต่ํากว่า 5 ปีมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 15 ปี
ขึ้นไปท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับ
พนักงานท่ีมีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.4 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้
จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงาน
ท่ีมีระดับการศึกษามัธยม และปวช./ปวส. ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงาน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงานพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยม มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานแตกต่างกับพนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวช./ปวส. และปริญญาตรีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปวช./ปวส. มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.5 พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้
จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงาน
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-30,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงาน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงานพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-00,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับ
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พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-30,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านมีเวลาเพียงพอสําหรับการพักผ่อนและอยู่กับ
ครอบครัว 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีเวลาเพียงพอสําหรับการพักผ่อนและอยู่
กับครอบครัวพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาทท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
มากกว่า 50,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท 
และ 30,001-50,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.6 พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสําหรับการใช้
จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมี
สถานภาพสมรสที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงาน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงานพนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกับพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านพอใจในความสมดุลของช่วงเวลาของการทํางาน
และช่างเวลาท่ีได้เป็นอิสระจากงานในแต่ละวัน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านพอใจในความสมดุลของช่วงเวลาของ 
การทํางานและช่างเวลาท่ีได้เป็นอิสระจากงานในแต่ละวันพนักงานท่ีมีสถานภาพหย่า/ร้างมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพโสด และสถานภาพสมรสท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.7 พนักงานท่ีมีระดับงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีบริษัทจัดสรรให้มี
ความเหมาะสมและท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานคล้าย ๆ กันใน
บริษัทอื่น 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1. ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ท่ี
บริษัทจัดสรรให้มีความเหมาะสม พนักงานท่ีมีระดับงานพนักงานปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ี
มีระดับงานหัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะหัวหน้าแผนก และผู้จัดการ/สูงกว่าท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
พนักงานท่ีมีระดับงานผู้จัดการ/สูงกว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับงาน หัวหน้าหมวด/
หัวหน้ากะและหัวหน้าแผนกท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2. ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ร่วมวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานคล้าย ๆ กันในบริษัทอ่ืนพนักงานท่ีมีระดับงาน พนักงานปฏิบัติมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับงานหัวหน้าแผนก และผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 และพนักงานท่ีมีระดับงานหัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับงาน
ผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงาน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากการสนับสนุนของบริษัทและตรงกับตําแหน่งงานพนักงานท่ีมีระดับงาน พนักงานปฏิบัติมีคุณภาพชีวิต 
การทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับงานหัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะหัวหน้าแผนก และผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีระดับงาน หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกับ
พนักงานท่ีมีระดับงานหัวหน้าแผนก และผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งให้แก่พนักงานบริษัทของท่านยึดถือ
ความสามารถและยุติธรรมในการทํางานเป็นเกณฑ์ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งให้แก่พนักงาน
บริษัทของท่านยึดถือความสามารถและยุติธรรมในการทํางานเป็นเกณฑ์พนักงานท่ีมีระดับงาน พนักงานปฏิบัติมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับงานหัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะหัวหน้าแผนก และผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีระดับงาน หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่าง
กับพนักงานท่ีมีระดับงานผู้จัดการ/สูงกว่า ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ด้านลักษณะการบริหารพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงาน
สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานสมุทรปราการ 
  พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านลักษณะการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
ด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคมด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, 
3.98, 3.96 และ 3.58 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ ดร.ทัศนา แสวงศักด์ิ (สรุปผลการวิจัย)  
ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสะดวกปลอดภัย  ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรม  และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัว อยู่ในระดับมีมาก 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
จํากัด โรงงานสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
โรงงานสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนสถานภาพและระดับงาน ท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
  พนักงานท่ีมีเพศท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
ด้านสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 85.50 อาจเป็นเพราะเพศชายมีความรู้สึก
เป็นผู้นํา เป็นหัวหน้าครอบครัว และมีความรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คนึงนาถ แก้วเขียว 
(2544, หน้า 22) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้า 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความคิดเห็นต่อการปกครองบังคับบัญชา ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีอายุ ท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านความสัมพันธ์อันดีในการทํางาน ด้านลักษณะ
การบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ต่ํากว่า 25 ปี พนักงานท่ีมี
อายุน้อยอาจจะมีวุฒิภาวะด้านความสัมพันธ์อันดีต่อการทํางานน้อย ยังไม่สามารถปรับตัวเข้าการทํางานได้ดีพอ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พจนีย์  โรจน์วราวัตร (2545, หน้า 11) ได้ทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทาง
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พิเศษแห่งประเทศไทย ท่ีมีอายุต่างกัน ระดับความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับคุณภาพชีวิต 
การทํางานท่ีแตกต่างกัน 
  พนักงานท่ีมีอายุงาน ท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัว และด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีอายุงาน 6-11 ปี ยังอยู่ในช่วงท่ีมีโอกาสหางานใหม่ได้ง่ายกว่า เลือกท่ีทํางานท่ีมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีดีกว่าพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 15 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมโภช นิลช่ืน (2547, หน้า 32) 
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: ศึกษากรณีบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ดโปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ อายุงาน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรม และด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานมีระดับการศึกษามัธยม จึงมีความต้องการในด้านรายได้มากขึ้น และการได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพตนเองมากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับสูงซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คนึงนาถ แก้วเขียว 
(2544, หน้า 22) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้า 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความคิดเห็นต่อการปกครองบังคับบัญชา ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ในด้านรายได้และผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรมด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองและด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีเพราะพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียสูงมีความ
พอใจในอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ทําให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าพนักงานรายได้ตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ธวัชชัย สิงห์เขียว (2547, หน้า 17) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในโรงงาน กรณีศึกษาพนักงานบริษัท โอเลฟินส์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เพศ อายุ ตําแหน่ง
งาน ระยะเวลาการทํางาน และรายได้แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่างกัน 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพ ท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรมด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและ
ชีวิตส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ซ่ึงบุคคลท่ีมี
ครอบครัวจะต้องมีภาระต้องรับผิดชอบทําให้ต้องการความมั่นคงในการทํางาน และมีความคาดหวังในเรื่องค่าตอบแทน    
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤษณา น้อยจันทิระ (2540) ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานระดับล่างในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา บริษัท ทรีท-ไรท์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า เพศ สถานภาพ 
การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกัน 
  พนักงานท่ีมีระดับงานท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรมด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง และด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน 
การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานปฏิบัติการ และมีการศึกษา
ระดับมัธยม จึงมีความคาดหวังในเร่ืองค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ ความก้าวหน้าในสายงานมากกว่าพนักงานระดับอื่น                   
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย  สิงห์เขียว (2547, หน้า 17) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน กรณีศึกษาพนักงานบริษัท โอเลฟินส์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เพศ อายุ 
ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายได้แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่างกัน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครือ่งสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม* 

Factors Influencing Cosmetic Purchasing Behavior of Female Students of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, SalayaArea,  

Nakhon Pathom Province 
 
 นางสาวอําภาพร  ชยะสุนทร** 
 Miss Umpaporn  Chayasoontorn 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษา
หญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น .86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าไคสแควร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษา
หญิงมีพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาหญิงท่ีมี อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี 
การตัดสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ และระดับช้ันปีต่างกัน สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ทําเลท่ีต้ังของร้านจําหน่าย สะดวก
ต่อการเดินทาง มีการตัดสินใจเลือกซ้ือตามรายการลดราคาสินค้า และแจกตัวอย่างทดลองใช้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study personal factors that influence cosmetic 
purchasing behavior of female students of Rajamangala Universityof Technology Rattanakosin and 2) 
compare marketing mix factors that influence cosmetic purchasing behavior of female students 
categorized by individual characteristics. The sample for this research was 310 students of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The questionnaire with reliability of .86 was used 
to collect data. The data were analyzed statistically for frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, variance, and Chi-Square. 
 The research results found that: 1) overall, personal factors influencing cosmetic purchasing 
behavior of female students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin were rated at 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
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high level. Considered by each aspect, it was found that 4 factors that had strong influence on 
female students’ cosmetic purchasing behavior were product, price, channel of distribution and 
promotion; 2) in comparing the mean of the 4 factors, classified by individual characteristics; it was 
found that students’ age, education level and average monthly income were significantly different at 
level of .01 and .05. Considered by each aspect, it was found that, for product and price, purchasing 
behavior of female students with varied monthly income was significantly different at level of .05. 
Moreover, channel of distribution, promotion, students’ age, education level, store location, 
convenience, promotion, sales, and product sample were affected consumer behavior significantly 
different at level .01. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองไทยหันมาให้ความสําคัญต่อเคร่ืองสําอางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงท่ี
นิยมใช้เครื่องสําอางกันมากท่ีสุด เพราะปัจจุบันผู้หญิงต้องออกไปทํางานนอกบ้านเป็นจํานวนมากข้ึน และผู้หญิงไทยให้
ความสําคัญต่อรูปลักษณ์มากข้ึนกว่าในอดีตท้ังด้านการแต่งกายและความงาม เครื่องสําอางจึงเป็นส่วนสําคัญใน
ชีวิตประจําวันในทุกกลุ่มอายุ นับต้ังแต่กลุ่มวัยรุ่น นิสิตไปจนถึงวัยทํางาน ในการทํางานของผู้หญิงส่ิงที่หลีกเล่ียงมิได้ คือ 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพ และสถานภาพทางสังคม หรือสถานภาพในการทํางานของแต่ละคน ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ เปล่ียนไป จากการวิจัยพบว่า ผู้หญิงท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมการใช้
เคร่ืองสําอางประเภทตกแต่งสีสันบนใบหน้าท่ีมีราคาสูง คือส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านหรือห้างสรรพสินค้า ขนาดผลิตภัณฑ์
ขนาดกลางในลักษณะแบบชุด มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่ซ้ือแป้งมากท่ีสุด แต่หาก
เคร่ืองสําอางมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ หรือสมุนไพรจะไม่ซ้ือ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเลือกใช้เคร่ืองสําอางทุก
ประเภทของย่ีห้อ MAC ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 เมื่อ
พิจารณารายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานท่ี และด้านราคา ตามลําดับ 
และการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือปัจจัยประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือ และปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 (ไพลิน  
สัมฤทธิ์พันธ์ุสุข, 2555, หน้า 1-2) 
 จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องสําอางได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น 
เน่ืองจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีความรักสวยรักงามมากกว่าวัยอ่ืน ๆ และเพ่ือต้องการให้เป็นท่ีดึงดูดใจของเพศตรงข้าม จึง
พยายามทําให้ตนเองมองดูแล้วน่าช่ืนชม ดังน้ันการเลือกใช้เคร่ืองสําอางอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย จึงเป็นส่ิง
สําคัญ เพราะช่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และสามารถเลือกให้เหมาะกับตัวของเขาเองและ
เหมาะสมกับราคา 
 ดังน้ันผู้ทําการวิจัย จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงคาดว่าข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี จะ
สามารถนําไปส่งเสริมและเป็นข้อมูลทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองสําอางและผู้ประกอบการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง ของนักศึกษาหญิง 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม จํานวน 1,504 คน (ข้อมูลสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม, 2556) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 310 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ 
   2.2.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ปัจจุบันท่านกําลังศึกษาในคณะ ปัจจุบันท่านกําลังศึกษาในระดับ 
ระดับช้ันปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   2.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเครื่องสําอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
3 ส่วน ดังน้ี 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ปัจจุบันท่านกําลังศึกษาในคณะ ปัจจุบันท่านกําลัง
ศึกษาในระดับ ระดับช้ันปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
  2.2 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมผู้บริโภคถึงซ้ือ (Why) ใครมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออย่างไร (How) จํานวน 8 
ข้อ 
  2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอาง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 19 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.86 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล 
จํานวน 310 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วทําการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS PC (Statistical Package for the Social Sciences Version PC) หาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ X2 (ไค-สแควร์) 
 4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของ
นักศึกษาหญิง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 5. เปรียบเทียบพหูคุณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิง จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุต่ํากว่า 21 ปี ร้อยละ 83.2 รองลงมา คือ อายุ 22-24 ปี ร้อยละ 13.5 
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ร้อยละ 25.8 
ส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 96.1 รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาโทข้ึนไป ร้อยละ 3.9 ส่วนใหญ่ศึกษา
ในระดับช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ ระดับช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 25.5 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า
8,000 บาท ร้อยละ 56.1 รองลงมาคือ 8,001-12,000 บาท ร้อยละ 23.5 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.74) 
  ปัจจัยด้านราคา นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83-3.89) 
  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66-3.82) 
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-4.16) 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของ
นักศึกษาหญิงจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของ
นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ คณะ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านราคา นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า การตัดสินใจ
ของนักศึกษาหญิงท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นรายคู่ ซ่ึงจําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล ดังนี้ 
  อายุ 
  1. การตัดสินใจโดยภาพรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 22-24 ปี มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมี
อายุ 18-21 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 22-24 ปี มีการตัดสินใจแตกต่างกับ
นักศึกษาหญิงที่มีอายุ 18-21 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เรื่องสถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด เป็นต้น นักศึกษาหญิงท่ีมี
อายุ 22-24 ปี มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 18-21 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เร่ืองทําเลท่ีตั้งของร้านจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง นักศึกษาหญิงท่ีมี
อายุ 22-24 ปี มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 18-21 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  5. ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการโฆษณา/ป้ายโฆษณา นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 22-24 ปี มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ 18-21 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  คณะ 
  1. ด้านราคา โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ มี
การตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
  2. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3. ด้านการส่งเสริมการตลาด เ ร่ืองการโฆษณา / ป้ายโฆษณา นักศึกษาหญิง ท่ี ศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ระดับชั้นปี 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจแตกต่าง
กับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 2 และมากกว่าช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองด้านช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในมากกว่าช้ันปีท่ี 4 มี 
การตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 140 

  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวม  นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจแตกต่างกับ
นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 2 และมากกว่าช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เร่ืองทําเลท่ีตั้งของร้านจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทางของนักศึกษาหญิงท่ี
ศึกษาในช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เร่ืองสถานท่ีใกล้ท่ีทํางาน นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
  6. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เรื่องมีพนักงานขายให้คําแนะนํา หรือสาธิตการใช้ นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาใน
ช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  7. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 3 มีการตัดสินใจแตกต่างกับ
นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 1 และมากกว่าช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
  8. ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการลดราคาสินค้า นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 3 มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในมากกว่าช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  9. ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการแจกตัวอย่างทดลองใช้นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีที่ 3 มี 
การตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 1 และมากกว่าช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  1. การตัดสินใจ โดยภาพรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  2. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001 – 12,000 บาท มีการตัดสินใจ
แตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3. ด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 
บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  4. ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 
บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  5. ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองด้านขนาด/ปริมาณ นักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มี
การตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 8,000 บาท และรายได้เฉล่ียมากกว่า 12,000 
บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  6. ด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องด้านช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ีย ต่อเดือน 8,001-12,000 
บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  7. ด้านราคา โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่าง
กับนักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท และ 8,001-12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ และนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่าง
กับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท 
  8. ด้านราคา เรื่องราคาถูก คุณภาพพอใช้ นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท มี
การตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท และ 8,001-12,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  9. ด้านราคา เรื่องราคาปานกลาง คุณภาพตามราคา นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 
บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05 และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  10. ด้านราคา เรื่องราคาแพง คุณภาพสูง นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการ
ตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  11. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เรื่องสินค้าอยู่ในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 
บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  12. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เร่ืองมีพนักงานขายให้คําแนะนําหรือสาธิตการใช้ นักศึกษาหญิงที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท 
และมากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  13. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการ
ตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนมากกว่า  12,000 บาท  อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ี                  
ระดับ 0.01 
  14. ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องความถ่ีของการโฆษณา นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-
12,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
  15. ด้านการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการส่งเสริมการขายด้วยการจัดเป็นเซ็ท เช่น ชุดบํารุง ผิวขาว เป็นต้น 
นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 8,001-12,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต่างกับนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท และมากกว่า 12,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 96.1 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ยศสวดี อยู่สนิท (2554, หน้า 3) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรบํารุงผิวหน้า 
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับอยู่ในระดับปริญญาตรี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี ร้อยละ 83.2 และส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 8,000 บาท ร้อยละ 56.1 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.74) จํานวน 1 
รายการ คือ 1. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83-3.89) จํานวน 2 รายการ คือ 1. ราคาปานกลาง 
คุณภาพตามราคา 2. ราคาแพง คุณภาพสูง ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจโดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66-3.82) จํานวน 5 รายการ คือ 
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1. ทําเลท่ีตั้งของร้านจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง 2. สถานท่ีใกล้ท่ีพักอาศัย 3. สถานที่ใกล้ท่ีทํางาน 4. สินค้าอยู่ใน
ตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 5. มีพนักงานขายให้คําแนะนํา หรือสาธิตการใช้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษา
หญิงมีการตัดสินใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-
4.16) จํานวน 4 รายการ คือ 1. การโฆษณา/ป้ายโฆษณา 2. การลดราคาสินค้า 3. การแจกตัวอย่างทดลองใช้ 
4. การส่งเสริมการขายด้วยการจัดเป็นเซ็ท เช่น ชุดบํารุงผิวขาว เป็นต้น ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพลิน 
สัมฤทธ์ิพันธ์ุสุข (2555, หน้า 3) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทตกแต่งสีสัน
บนใบหน้าท่ีมีราคาสูงของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของ
นักศึกษาหญิง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางของ
นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุ คณะ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ ์นักศึกษาหญิงที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ด้านขนาด/ปริมาณ นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาระดับช้ันปีต่างกัน มีการตัดสินใจ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และด้านช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
การตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 1. ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 2. ด้านขนาด/ปริมาณ 
  ด้านราคา นักศึกษาหญิงที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาถูก คุณภาพพอใช้ นักศึกษาหญิง
ท่ีศึกษาในคณะต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาถูก คุณภาพพอใช้ นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาระดับช้ันปีต่างกัน มีการตัดสินใจ
โดยรวมและรายข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
1. ราคาถูก พอใช้ได้ 2. ราคาปานกลาง คุณภาพตามราคา 3. ราคาแพง คุณภาพสูง 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 1. สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด เป็นต้น 2. ทําเลท่ีต้ังของร้านจําหน่ายสะดวกต่อ
การเดินทาง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 1. สถานท่ีใกล้ท่ีพักอาศัย 
2. สถานท่ีใกล้ท่ีทํางาน นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 1. ทําเลท่ีตั้งของร้านจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง 2. สถานท่ีใกล้ท่ีพักอาศัย นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 1. ทําเลที่ตั้งของ
ร้านจําหน่าย สะดวกต่อการเดินทาง 2. สถานท่ีใกล้ท่ีพักอาศัย นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาระดับช้ันปีต่างกัน มีการตัดสินใจ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีพนักงานขายให้คําแนะนํา หรือสาธิตการใช้ และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 1. สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด เป็นต้น 2. 
ทําเลท่ีตั้งของร้านจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง 3. สถานท่ีใกล้ท่ีทํางาน นักศึกษาหญิงที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน 
มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 1. สินค้าอยู่ในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 2. มีพนักงานขายให้คําแนะนําหรือสาธิตการใช้ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 1. การโฆษณา/
ป้ายโฆษณา 2. ความถ่ีของการโฆษณา นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในคณะต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การโฆษณา/
ป้ายโฆษณา ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรดา อภิวัฒน์ชยางกูล (2555, หน้า 3) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางดูแลผิวหน้าของผู้หญิงทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้และ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางท้ัง 4 ด้าน 
พบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาหญิงท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านผลิตภัณฑ์ รายการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และขนาด/ปริมาณ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกซ้ือในด้านผลิตภัณฑ์ รายการคุณภาพของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความ
ว่า นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้สูง ตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอาง พิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และขนาดหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์เป็นส่ิง
สําคัญ 
 2. ด้านราคา นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านราคาโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านราคา รายการราคาถูก คุณภาพพอใช้ ราคาปานกลาง คุณภาพตามราคา 
และราคาแพง คุณภาพสูงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความว่า นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้ปานกลาง ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางใด ๆ น้ัน สินค้า
จะต้องมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ นั่นคือ ถ้าสินค้าราคาถูก คุณภาพควรอยู่ในระดับพอใช้ ถ้าสินค้าราคาปานกลาง 
คุณภาพควรเป็นไปตามราคา และถ้าสินค้าราคาแพง คุณภาพควรสูงตามด้วย 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาหญิงที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาหญิง
ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รายการสถานท่ีใกล้ท่ีพักอาศัย และสถานท่ีใกล้ท่ี
ทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือใน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รายการสถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด เป็นต้น และทําเลท่ีต้ังของร้านจําหน่าย 
สะดวกต่อการเดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี จะให้ความสําคัญกับสถานที่ที่จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
มากกว่านักศึกษาหญิงกลุ่มอื่นๆ นั่นคือ สถานที่ต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน สินค้ามีทําเลที่ตั้งท่ีง่ายและสะดวกในการเดินทางมา
จับจ่ายใช้สอย และควรอยู่ใกล้แหล่งท่ีพักอาศัย หรือใกล้สถานท่ีทํางาน เป็นต้น 
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 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในระดับช้ันปีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้าน 
การส่งเสริมการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในระดับช้ันปีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านการส่งเสริมการตลาด รายการการลดราคา
สินค้า และการแจกตัวอย่างทดลองใช้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความว่า นักศึกษาหญิงท่ี
ศึกษาในระดับช้ันปีต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงที่ศึกษาในระดับช้ันปีสูง มีแนวโน้มเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาในระดับอ่ืน ๆ ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการลดราคาสินค้า 
และมีการแจกตัวอย่างให้ได้ทดลองใช้ 
   และนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาหญิงท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือในด้านการส่งเสริมการตลาด รายการความถี่ของการโฆษณา และการ
ส่งเสริมการขายด้วยการจัดเป็นเซ็ท เช่น ชุดบํารุงผิวขาว เป็นต้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้ปาน
กลาง ให้ความสนใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง มากกว่านักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้ต่ําและนักศึกษาหญิงที่มีรายได้สูง ถ้า
หากมีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาสินค้าน้ันบ่อยๆตามป้ายโฆษณาท่ัวไป หรือโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ และ
วิธีการส่งเสริมการขายด้วยการจัดเป็นเซ็ท เช่น ชุดบํารุงผิวขาว เป็นต้น ซ่ึงเหมาะกับผู้มีรายได้พอประมาณ และต้องการ
ใช้สินค้าน้ันอย่างคุ้มค่า การส่งเสริมการตลาดนี้จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางได้
ดีข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาหญิง ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 
และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง เพ่ือนําผลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์
และพัฒนาปรับปรุงให้กับผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางและผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับ
เคร่ืองสําอางเดิม สามารถนําข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตน 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร* 
Customers’ Opinion about the Decision to Purchase Toyota Cars in 

Thonburi District, Bangkok 
 
 นายอิทธิกร  สังข์ฉิม** 

 Mr.Idtikorn  Sungchim 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ โตโยต้า ในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
คะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าท่ีมี
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01  และด้าน
กระบวนการให้บริการลูกค้า ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study customers’ opinion about the decision to 
purchase Toyota cars in Thonburi district, Bangkok; 2) compare customers’ opinion about decision to 
purchase Toyota cars classified by the type of population. The sample was the Toyota cars users in 
Thonburi district, Bangkok which included 384 users. The research tool was questionnaires by 
convenience method. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation t-test 
and Analysis of variance. 
 The research  results  found that: 1) customers had an opinion on decision to purchase 
Toyota cars in Thonburi district, Bangkok on product, price, way to sell the product, marketing 
promotion, personnel, process of service and physical environment, as a whole and separate sector 
were at a high level;  2) the result of comparison between mean of opinion score about the decision 
to purchase Toyota cars of customers classified by the type of population revealed that customers 
who had differences in following aspects: age, marital status, education, occupation, and income per 
month, has same opinion. Customers, who had different gender, had significantly different opinion at 
the level of .05. When focused on each aspect, the research found that, on product, the opinion of 
                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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customers who had different marital status had significantly different opinion at the level of .01, and 
on process of customer service, the opinions of customers who had different income per month had 
significantly different opinion at the level of .05. 
  
ความนํา 
 รถยนต์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหน่ึงในการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่ ประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อันส่งผลทําให้เกิดยนต์กรรมใหม่ ๆ ท่ีทําให้ตลาด
ทางด้านรถยนต์มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ท่ามกลางการขยายตัวของตลาด กลุ่มท่ีถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือ 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลจากค่ายโตโยต้าท่ีเข้ามามีบทบาทในตลาดมาก เน่ืองจากตอบสนองผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นราคา
จําหน่าย  และอัตราการส้ินเปลือง ในสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางราคาน้ํามันเช้ือเพลิงในปัจจุบัน และมีตัวเลือกเข้ามา
ในตลาดอีกหลากหลาย โดยสาเหตุท่ีตลาดรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจาก ค่ายโตโยต้าได้รับการตอบรับท่ีดีกว่าตลาดรถ
ประเภทอื่น ได้แก่ ความประหยัดพลังงานในยุคท่ีราคาน้ํามันมีความผันผวนและมีโอกาสที่จะปรับเพ่ิมสูงข้ึน
ความสามารถในการครอบครองรถยนต์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงขึ้น ซ่ึงในบางรุ่นมีราคาจําหน่ายท่ีถูกลงค่อนข้างมาก 
ประกอบกับการแข่งขันของบริษัทผู้ให้สินเช่ือสําหรับเช่าซ้ือรถยนต์ ทําให้ต้นทุนในการกู้ลดลง อีกท้ังรูปแบบของรถยนต์ 
ท่ีจูงใจมากข้ึน โดยรถยนต์จากค่ายโตโยต้า มีส่วนแบ่งในตลาดสูงสุด ซ่ึงรถยนต์ในค่ายอ่ืน ๆ เอง ก็พยายามแย่งชิง 
ส่วนแบ่งการตลาดไม่ว่าจะเป็น ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบิซิ ซ่ึงมียอดจดทะเบียนรถใหม่ รองลงมาตามลําดับ จากสถิติการ 
จดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ของกรมการขนส่งทางบก พบว่าในแต่ละปีมีรถยนต์น่ังส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ทําให้สถิติการจดทะเบียนรถใหม่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในกรุงเทพมหานคร 
 ดังนั้นบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ จึงได้พยายามออกแบบและพัฒนารถอย่างต่อเนื่อง ในด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสม
และสามารถยอมรับได้ การทําตลาดของค่ายรถท่ีตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะการเลือกใช้ พรีเซนเตอร์ และ
การออกแบบรูปลักษณะของรถยนต์ เช่น โครงรถ และสีรถ ท่ีตรงกับความช่ืนชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแหล่งรวมผู้คนและศูนย์ราชการต่าง ๆ ดังน้ันผู้บริโภค จึงยังมีความต้องการรถยนต์ใน 
การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สาเหตุเน่ืองมาจากระบบขนส่งมวลชนที่มีไม่เพียงพอ การจราจรท่ีติดขัด 
รถไฟฟ้า หรือขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางใน
ชีวิตประจําวันของคนเมืองหลวงได้ ประชาชนจําเป็นต้องซ้ือรถยนต์มาใช้ส่วนตัวในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีท่ีพัก
อาศัยอยู่บริเวณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และการแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ท่ีมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นทุกปี แล้วแต่ย่ีห้อใดจะเป็นท่ีนิยม โตโยต้า ก็เป็นรถยนต์ท่ีมีการแข่งขันกับรถยนต์ย่ีห้ออ่ืนและมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ในระดับมาก 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการทราบความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยแยกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการศึกษา
ครั้งนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาธุรกิจรถยนต์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร จํานวน 124,144 คน (ท่ีมา:
สถิติจํานวนรถใหม่ป้ายแดงท่ีจดทะเบียนแยกตามย่ีห้อรถ กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางท่ีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgen (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 ราย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ โตโยต้า
ในเขตธนบุรี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 
   - ด้านผลิตภัณฑ์ 
   - ด้านราคา 
   - ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
   - ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   - ด้านบุคลากร 
   - ด้านกระบวนการให้บริการ 
   - ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
  ระหว่างเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2557 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีแบบสอบถามมี 
2 ตอน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 
   - ด้านผลิตภัณฑ์ 
   - ด้านราคา 
   - ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
   - ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   - ด้านบุคลากร 
   - ด้านกระบวนการให้บริการ 
   - ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ 
   ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน 35 
ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 ราย แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9193 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใช้รถยนต์โต
โยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 384 ฉบับ แล้ว
ขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-30 กันยายน 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 384 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test, F - test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของลูกค้าจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของลูกค้า จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t - test และ F – test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า
ของลูกค้า เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.03 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 48.18 รองลงมาตํ่า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 20.31 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 48.96 รองลงมาโสด ร้อยละ 41.15 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 55.47 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23.70 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37.24 รองลงมา พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 31.51 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 30.99 รองลงมา 15,000-25,000 บาท 
ร้อยละ 26.56 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน      
ระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.70-3.91) ทุกรายการ คือ 
   1. ตราย่ีห้อมีภาพลักษณ์ดี น่าเช่ือถือ 
   2. มีระบบความปลอดภัยดี น่าเช่ือถือ 
   3. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น เคร่ืองยนต์ประหยัดนํ้ามัน 
   4. รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดึงดูดใจ เช่น รูปทรงสวยงาม 
   5. มีการออกแบบภายในท่ีสวยงาม เช่นเบาะหนัง 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านราคา 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.65-3.84) ทุกรายการ คือ 
   1. ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพมีให้เลือกหลายระดับ 
   2. อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชําระต่ํา 
   3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันย่ีห้ออื่น 
   4. การให้ระยะเวลาในการผ่อนที่เหมาะสม 
   5. เงินดาวน์มีหลายอัตราให้เลือก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา 
ทุกกลุ่มอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.57-3.92) ทุกรายการ คือ 
   1. การให้ข้อมูลข่าวสารมีหลากหลายช่องทาง 
   2. ป้ายแสดงช่ือศูนย์จําหน่ายและบริการเห็นชัดเจนสังเกตง่าย 
   3. มีจํานวนศูนย์จําหน่ายและบริการกระจายท่ัวประเทศ 
   4. ศูนย์จําหน่ายและบริการสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ 
   5. ท่ีต้ังศูนย์จําหน่ายและบริการเดินทางสะดวกและเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด 
และสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชีพ อาชีพส่วนตัว รับจ้างและอ่ืน ๆ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 
25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.50-3.89) จํานวน 4 รายการ คือ  
   1. มีบัตรสิทธิพิเศษ เพ่ือใช้ในการเข้าบริการ 
   2. การจัดโปรโมช่ัน/แจกของท่ีระลึก/ ชิงโชค /แจกของขวัญ 
   3. การจัดแสดงรถยนต์ในงานมหกรรม เช่น งานมอเตอร์โชว์ 
   4. มีการให้ทดลองขับก่อนการซื้อ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพส่วนตัว 
  ด้านบุคลากร 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.54-3.71) ทุกรายการ คือ 
   1. พนักงานตอบคําถามและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี 
   2. พนักงานมีความรู้ให้คําแนะนําอย่างถูกต้อง 
   3. พนักงานอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   4. พนักงานให้การบริการอย่างเป็นระบบ 
   5. พนักงานพาชม และให้ทดลองขับรถตามความต้องการ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท และมากกว่า 
35,000 บาท 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.54-3.82) ทุกรายการ คือ 
   1. มีการโทรติดต่อลูกค้า แจ้งความคืบหน้าในกระบวนการซ้ือขายที่มีปัญหา 
   2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ 
   3. มีพนักงานโทรสอบถามความพึงพอใจหลังการซ้ือ 
   4. มีการช้ีแจงขั้นตอนการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอน 
   5. มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง อายุ 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง และอ่ืน ๆ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.50-3.91) ทุกรายการ คือ 
   1. ภายในศูนย์จําหน่ายและบริการสะอาด ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย 
   2. ศูนย์จําหน่ายและบริการมีส่ิงอํานวยความสะดวกอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม สําหรับให้บริการลูกค้า 
   3. มีสถานท่ีนั่งรอบริการที่สะอาด สะดวกและปลอดภัยเพียงพอกับจํานวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
   4. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
   5. มีห้องนํ้าสะอาดและเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง อายุ 30-40 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และมากกว่า 35,000 
บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ของลูกค้า จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของลูกค้า จําแนก
ตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และจําแนกตามเพศ พบว่าลูกค้าเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดึงดูดใจ เช่น รูปทรงสวยงาม 
   2. มีการออกแบบภายในท่ีสวยงาม เช่นเบาะหนัง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น 
เคร่ืองยนต์ประหยัดนํ้ามัน 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ตราย่ีห้อ
มีภาพลักษณ์ดี น่าเช่ือถือ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
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   1. รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดึงดูดใจ เช่น รูปทรงสวยงาม 
   2. มีการออกแบบภายในท่ีสวยงาม เช่น เบาะหนัง 
   3. มีระบบความปลอดภัยดี น่าเช่ือถือ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ตราย่ีห้อมี
ภาพลักษณ์ดี น่าเช่ือถือ 
  ด้านราคา 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้ระยะเวลาในการผ่อนท่ี
เหมาะสม 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพมีให้เลือกหลายระดับ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เงินดาวน์มีหลาย
อัตราให้เลือก 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีจํานวนศูนย์จําหน่ายและ
บริการกระจายทั่วประเทศ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ป้ายแสดงช่ือศูนย์
จําหน่ายและบริการเห็นชัดเจนสังเกตง่าย 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดแสดง
รถยนต์ในงานมหกรรม เช่น งานมอเตอร์โชว์ 
  ด้านบุคลากร 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานตอบ
คําถามและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานพาชม 
และให้ทดลองขับรถตามความต้องการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานตอบคําถามและ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. พนักงานอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   2. พนักงานตอบคําถามและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี 
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  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานตอบ
คําถามและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการช้ีแจง
ขั้นตอนการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอน 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการบริการท้ัง
ก่อนและหลังการขาย 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการโทรติดต่อลูกค้าแจ้ง 
ความคืบหน้าในกระบวนการซ้ือขายท่ีมีปัญหา 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ศูนย์จําหน่ายและบริการมีส่ิง
อํานวยความสะดวก อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม สําหรับให้บริการลูกค้า 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ภายในศูนย์
จําหน่ายและบริการสะอาด ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย 
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ภายในศูนย์จําหน่ายและบริการสะอาด ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย 
   2. มีสถานท่ีนั่งรอบริการที่สะอาด สะดวกและปลอดภัยเพียงพอกับ จํานวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ภายในศูนย์จําหน่ายและบริการ
สะอาด ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ศูนย์จําหน่ายและ
บริการมีส่ิงอํานวยความสะดวกอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับให้บริการลูกค้า 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีสถานท่ีนั่งรอบริการ ท่ี
สะอาด สะดวกและปลอดภัยเพียงพอกับจํานวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้
ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.03 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 48.18 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 
48.96 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.47 อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 37.24 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท ร้อยละ 30.99 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัญธิกา อินเงิน (2553) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมี
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ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในการซ้ือรถยนต์ท่ีศูนย์จําหน่ายรถยนต์โตโยต้านนทบุรี พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และ
อาชีพอิสระ และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์ท่ีศูนย์จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า อยู่ในระดับเห็นด้วย ลูกค้ามีความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.79) ด้านราคา ( X = 
3.76) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.83) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.68) ด้านบุคลากร ( X = 3.63) ด้าน
กระบวนการให้บริการ ( X = 3.63) และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 3.70) ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) พบว่า 
การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ธุรกิจบริการมี
ลักษณะแตกต่างจากสินค้าอ่ืน ๆ ท่ัวไป และแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) พบว่า ลูกค้าจะคํานึงถึงคุณค่า 
หรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะได้รับเมื่อเทียบกับเงินท่ีจ่ายต้องคุ้มค่า ลูกค้ามุ่งหวังให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ
อย่างสมบูรณ์แบบ และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของลูกค้า
จําแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั 
ทางสถิติ และจําแนกตามเพศ พบว่าลูกค้าเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมีเพศ และสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านบุคลากร ลูกค้าท่ีมีเพศ และ          
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ลูกค้าท่ีมีเพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
 จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกซ้ือรถยนต์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อการซ้ือรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
รูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบตกแต่งท่ีมีความสวยงาม และระบบความปลอดภัยของรถยนต์ ด้านราคามีความเป็น
มาตรฐาน การให้ส่วนลดและอัตราดอกเบี้ยตํ่า ด้านสถานท่ีในเร่ืองสถานท่ีต้ังโชว์รูมสะดวกต่อการเดินทาง ท่ีจอดรถ
สะดวกพอเพียงสะอาดและเป็นระเบียบ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายและมีการให้เครดิตในการซ่อมและบํารุงรักษารถฟรี และระยะเวลาในการผ่อนชําระท่ีนาน ด้าน
บุคลากรในเร่ืองความเป็นมืออาชีพของพนักงานขาย มีการต้อนรับอย่างสุภาพเป็นกันเอง มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี  
และให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ท้ัง 
7 ด้าน พบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า ควรให้ความสําคัญกับตราสินค้า เน่ืองจากย่ีห้อโตโยต้า
เป็นผู้นําในการจําหน่ายรถยนต์มากท่ีสุด มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค การรักษาระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการปรับปรุง และพัฒนาให้ผู้บริโภคเห็นถึงความ
แตกต่างและความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดึงดูดใจ การออกแบบ
ภายใน รูปทรงสวยงาม มีระบบความปลอดภัยดี ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เครื่องยนต์ประหยัดนํ้ามัน 
 2. ด้านราคา ผู้ประกอบการรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้าควรให้ความสําคัญในการทํากลยุทธ์ด้านราคาให้มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ ควรมีการร่วมมือกับบริษัทลิสซ่ิง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินซ้ือรถยนต์ได้ง่ายขึ้น หรือการยืด
ระยะเวลาการผ่อนชําระให้นานขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถทําการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีป้ายแสดงช่ือศูนย์จําหน่ายและบริการเห็นชัดเจนสังเกตง่าย จํานวน
ศูนย์จําหน่ายและบริการกระจายทั่วประเทศ เพ่ือสร้างระบบการจัดจําหน่ายท่ีแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ 
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 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้าควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต์และข่ายสารรถยนต์ให้มากข้ึน มีการจัดแสดงรถยนต์ในงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ มี 
การให้ส่วนลดค่าบริการ ค่าอะไหล่ การส่งเสริมการตลาด ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช้ีทิศทางให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ต้องการสินค้าด้วยความรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นความคุ้มค่าในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า เน่ืองจากปัจจุบัน
สภาพการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นรุนแรงมากข้ึน ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้มีความจูงใจผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
 5. ด้านบุคลากร พนักงานสามารถตอบคําถามและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี พาชม และให้ทดลองขับรถตาม
ความต้องการ พนักงานอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย บริการเป่ียมไปด้วยรอยย้ิม และความเป็นกันเองแก่ลูกค้าท่ี
น่าประทับใจ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการจัดลําดับการให้บริการท้ังก่อนและหลังการขาย พร้อมท้ังมีการช้ีแจง
ขั้นตอนการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอน โทรติดต่อลูกค้าแจ้งความคืบหน้า ในกระบวนการซ้ือ
ขายท่ีมีปัญหา 
 7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์บริการควรมีความสะอาด ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย มีการให้บริการด้าน
ส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สําหรับให้บริการลูกค้าควรมีสถานท่ีน่ังรอบริการท่ีสะอาด สะดวก
และปลอดภัยมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการให้บริการ ลูกค้าจะอาศัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหน่ึงในการเลือกใช้บริการ ดังน้ัน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ย่ิงหรูหราและสวยงามเพียงใด การบริการย่อมน่าจะมีคุณภาพตามไปด้วย 
 บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า ควรกระจายข้อมูลให้เข้าถึงและครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เก่ียวกับรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า และผู้ประกอบการ ควรให้ความสนใจด้าน
การส่งเสริมการขาย กําหนดนโยบายให้ศูนย์บริการมีการทํางานท่ีมีมาตรฐานท่ีดี เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์บริการ 
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ิม
ปัจจัยท่ีต้องการศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้าของผู้บริโภคได้
ชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมและศึกษาการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กับรถยนต์ย่ีห้ออ่ืน รุ่นอื่น ๆ 
ท่ีมีขนาดเครื่องยนต์ใกล้เคียงกัน 
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