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ความคิดเหน็ต่อการใหบ้ริการของสุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 
Opinions towards Service of Supaporn Mansion, Bangbo, Samut Prakarn 

Province 
 
 นายพณพัจญ์  อันเพ็ชรดี** 
 Mr. Phanapaj  Anpetchdee 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริการสุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการของสุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 186 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบทีและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการ 
สุภาพรแมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการต่างกันทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study customers’ opinions towards service 
Supaporn Mansion, Bangbo, Samut Prakarn province, and 2) compare opinions towards service based 
on personal characteristics. Sample group included 186 customers using the service in Supaporn 
Mansion, Bangbo, Samutprakarn province. Questionnaires were used as a research tool. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA. 
 The results of the research indicated that 1) overall cutomers’ opinion towards service in 
Supaporn Mansion, Bangbo, Samut Prakarn province was determined at medium level. Determining 
each aspect; product aspect, pricing aspect, distribution channel aspect, marketing promotion 
aspect, human resource aspect, service process aspect and physical environment aspect, it was at 
medium level; and 2) the comparison of customers’ opinions towards service in Supaporn Mansion, 
Bangbo, Samut Prakarn province based on personal characteristics showed that customers with 
difference of gender, age, marital status, occupation and income had significant different opinions on 
every aspect including product, price, distribution channel, promotion, human resource, service 
process, physical environment at .01. 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
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ความนํา 
 ท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย์ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
ประชากรมีการเคล่ือนย้ายท่ีอยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผู้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด เพื่อความ
สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปท่ีทํางาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ธุรกิจท่ีอยู่อาศัยให้เช่า
เกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดท่ีเป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และ
สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในจังหวัดใหญ่ ๆ ในปัจจุบันท่ีอยู่อาศัยแบ่งออกในหลาย
รูปแบบ เช่น หอพัก บ้านเช่า แฟลต อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ หรือแมนช่ัน ท้ังหมดน้ีล้วนเป็น
สถานที่อยู่อาศัยแบบช่ัวคราว และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเช่ารายเดือน ท่ีอยู่อาศัยเหล่านี้เป็นสถานท่ีท่ียังมีความ
ต้องการอีกมากในยุคปัจจุบัน และเหมาะสําหรับผู้ท่ีมีรายได้น้อย หรือในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีจํากัด สภาพสังคมในปัจจุบันคน
บางกลุ่มไม่สามารถท่ีจะเลือกซ้ือบ้านเป็นของตนเองได้ ท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าน้ีจึงเป็นทางเลือกหน่ึง ทั้งยังไม่ต้อง
ใช้เงินเป็นจํานวนมาก ไม่ต้องมีภาระการผ่อนส่ง และไม่ต้องมีภาระผูกพันในระยะยาวด้วย 
 แม้ว่าปัจจุบันน้ีสถานท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบของการเช่ารายเดือนจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากความ
เจริญในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และขยายพื้นท่ีไปกว้างไกลจนกระท่ังท่ีอยู่อาศัยเกิดขึ้นไม่ทันกับความเจริญท่ี
เกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าเจ้าของธุรกิจคนใดสามารถคาดการณ์ว่าความเจริญจะเกิดข้ึนส่วนใดของพื้นท่ี ก็จะสามารถสร้างท่ีอยู่
อาศัยในรูปแบบน้ีขึ้นเพื่อรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้นได้ ทําให้ได้เปรียบผู้ท่ีคิดจะลงทุนรายอ่ืน หรือถ้ามีแมนช่ันตั้งอยู่
ก่อนแล้วความเจริญเข้ามาถึง ก็จะทําให้แมนช่ันได้รับประโยชน์ด้วย จากการได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากธุรกิจน้ี ทําให้เกิด
ผู้ท่ีต้องการลงทุนรายใหม่ ๆ ที่ต้องการเส่ียงท่ีจะลงทุน เพราะความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว ดังน้ันเจ้าของธุรกิจ
ท้ังหลายจึงต้องหันมาแข่งขันกันในด้านราคา และการบริการ อีกท้ังต้องพิจารณาด้านทําเลท่ีตั้ง กลุ่มของลูกค้าท่ีเรา
ต้องการด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่นถ้าต้องการลูกค้าช้ันล่างถึงช้ันกลางซ่ึงมีจํานวนมาก กลุ่มน้ีจะไม่ต้องการการบริการ
ท่ีดีท่ีสุด แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าช้ันบน จะต้องการการบริการท่ีดีเย่ียม ทั้งหมดนี้ต้องสอดคล้องกัน เพ่ือตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า และเจ้าของธุรกิจต้องดําเนินกิจการต่อไปได้ด้วย ในด้านการให้บริการต่อผู้เช่าน้ัน ถือเป็นเรื่องสําคัญมาก 
เพราะนอกจากจะเป็นส่ิงดึงดูดใจของผู้เช่าแล้ว ยังเป็นส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างการดําเนินธุรกิจการบริการ
ท่ีอยู่อาศัยได้ เจ้าของธุรกิจควรหาจุดเด่นท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบและเลือกท่ีจะใช้
บริการกับแมนช่ัน 
 การบริการเปรียบเสมือนสินค้าท่ีผลิตขึ้น เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าเพ่ือบริโภคได้ทันทีในขณะท่ีลูกค้ามาซ้ือ
บริการน้ัน การบริการประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
 1. การบริการเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย การบริการประเภทกิจกรรมหลัก (Core service) กิจกรรมอํานวยความ
สะดวก (Facilitating service) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting service) หมายถึง การให้บริการท่ีเป็นกิจกรรม
หลักอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลไม่สามารถบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการแมนช่ันจําเป็นต้องมีบริการ
กิจกรรมหลัก คือ ท่ีอยู่อาศัย ส่วนกิจกรรมอํานวยความสะดวก ได้แก่ การจัดบริการต้อนรับ อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้เช่าห้องพักรายใหม่ นอกจากน้ีอาจจัดกิจกรรมสนับสนุน เช่น การมอบของขวัญบริการในห้องพัก ปกติแล้วกิจกรรม
สนับสนุนไม่จําเป็นต้องจัดขึ้นก็ได้ เป็นเพียงส่วนประกอบในการแข่งขันด้านการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า และ
เป็นบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น 
 2. การเสนอขายบริการ เป็นการเสนอขายบริการท่ีให้ลูกค้าสามารถประเมินความเหมาะสมของคุณภาพและ
ราคา 
 3. ภาพลักษณ์ของการบริการเกิดจากการส่ือสารด้านการตลาดที่มุ่งหมาย เพื่อให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับการบริการ
ท่ีมีคุณภาพองค์ประกอบ 3 ส่วนน้ี ประกอบข้ึนเป็นผลิตภัณฑ์การบริการ เป็นส่วนท่ีสร้างความแตกต่างในการให้บริการ
ได้ ด้านการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีทางสุภาพร แมนช่ัน ให้ความสําคัญมาก เพื่อความพึงพอใจของผู้เช่าต่อการบริการของ
ฝ่ายการให้บริการ และเลือกใช้บริการของสุภาพร แมนช่ัน เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ คุณภาพของการให้บริการ คือ 
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างแมนช่ันกับลูกค้า ดังน้ันพนักงานที่ให้บริการต้องทําให้ผู้เช่าได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการ
การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีดี รวมท้ังการจัดส่งบริการตามมาตรฐานท่ีมีคุณภาพอีกด้วย การสร้างความ 
พึงพอใจให้กับผู้เช่าด้วยการจัดส่งการบริการท่ีถึงตัวผู้เช่า จากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมุ่งการบริการของฝ่ายบริการ 
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การให้บริการของแมนช่ันประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความสะดวกในด้านสถานท่ีใช้ประโยชน์ของ
ส่วนรวม ด้านสาธารณูปโภค ด้านการรักษาความปลอดภัย และบริการอื่น ๆ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อันจะส่งผลดีต่อผู้เช่าในการบริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ใช้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เฉล่ีย
เดือนละ 360 ราย (ท่ีมา: สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เดือน กันยายน-
ธันวาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgen (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 186 ราย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 
ตอน คือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
 2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จํานวน 35 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert)  
 3. นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.938 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผู้ใช้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 186 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 
จํานวน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นการให้บริการของสุภาพร 
แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.06 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 56.99 
รองลงมา อายุตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 21.51 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.00 รองลงมา สมรส ร้อยละ 41.94 อาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 48.39 รองลงมา อาชีพส่วนตัว ร้อยละ 27.96 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 89.25 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 9.68 รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 84.95 รองลงมา รายได้ 15,001-25,000 ร้อยละ 10.75 
 2. ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ใน
ภาพรวม ลูกค้าทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นระดับปานกลางทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.92) สอดคล้องกับ ทุกเพศ ทุกช่วง
อายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้ตั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนรายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.55-3.35) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
   2.1.1 ขนาดห้องพัก ห้องนํ้า และสุขภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
   2.1.2 การจัดพ้ืนท่ีทางเดินสะดวก เรียบร้อย และสวยงาม 
   2.1.3 สถานท่ีกว้างขวางมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
   2.1.4 มีสถานที่ท้ิงขยะสะดวก ไม่ส่งกล่ินรบกวน 
   2.1.5 มีเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพให้พร้อม 
  2.2 ด้านราคา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.79) สอดคล้องกับ ทุกเพศ ทุกระดับ
การศึกษา อายุ 41 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด สมรส อาชีพส่วนตัว อาชีพรับจ้าง รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และรายได้ 
25,001 บาทขึ้นไป ส่วนอายุน้อยกว่า 30 ปี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และรายได้ 15,001-
25,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน อายุ 31-40 ปี และพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง ( X = 2.30–3.34) เรียงลําดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังน้ี 
   2.2.1 ราคาห้องเช่ามีราคาแตกต่างกัน ตามขนาดของห้อง และตําแหน่ง 
   2.2.2 ราคาห้องเช่ามีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก 
   2.2.3 ระบบและเง่ือนไขการชําระเงิน สะดวก รวดเร็ว 
   2.2.4 ค่าแรกเข้าหรือค่าประกันมีความเหมาะสม 
   2.2.5 ราคาค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคมีความยุติธรรม 
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  2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) สอดคล้องกับ 
ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้ตั้งแต่ 35,001 
บาทขึ้นไป ส่วนรายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง–มาก ( X = 2.95–3.58) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
   2.3.1 การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง 
   2.3.2 มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
   2.3.3 ทําเล ท่ีตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 
   2.3.4 ระยะทางไม่ไกลจากส่ิงบริการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ 
   2.3.5 ความสะดวกในการจอดรถ 
  2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.69) สอดคล้องกับ ทุก
เพศ อายุต่ํากว่า 30 ปี อายุ 41 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และรายได้ น้อย
กว่า 15,000 บาท รายได้ 15,001-25,000 บาท และรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป ส่วนอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด และ
รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย–
ปานกลาง ( X = 2.12–3.42) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
   2.4.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจนมองเห็นง่าย 
   2.4.2 ส่ือบุคคลท่ีพูดกันปากต่อปากเร่ืองคุณภาพห้องเช่า 
   2.4.3 มีการประชาสัมพันธ์ต่อเน่ือง ทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 
   2.4.4 ส่ือโฆษณา วิทยุ ท้องถิ่น 
   2.4.5 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
  2.5 ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96) สอดคล้องกับ ทุกเพศ อายุ 31 
ปีขึ้นไป ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ ส่วนอายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
โดยรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.63–3.17) เรียงลําดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
   2.5.1 พนักงานให้บริการรวดเร็วถูกต้อง 
   2.5.2 พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
   2.5.3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ มีนํ้าใจและบุคลิกภาพดี 
   2.5.4 พนักงานมีความรู้ความชํานาญ ในการให้บริการ 
   2.5.5 พนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
  2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) สอดคล้องกับ ทุก
เพศ อายุ 31 ปีขึ้นไป ทุกสถานภาพสมรส พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน อาชีพรับจ้าง ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ทุกระดับรายได้ ส่วนอาชีพส่วนตัว และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ( X = 2.81–3.66) เรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
   2.6.1 ขั้นตอนการติดต่อเช่าง่าย ไม่ซับซ้อน 
   2.6.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
   2.6.3 มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
   2.6.4 มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
   2.6.5 ระยะเวลาโดยรวมในการให้บริการมีความเหมาะสม 
  2.7 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) สอดคล้องกับ 
เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี สถานภาพโสด พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน อาชีพรับจ้าง ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้ 35,001 บาทข้ึนไป ส่วนเพศชาย อายุ 51 
ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส หม้าย/หย่า อาชีพส่วนตัว ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้ 25,001-35,000 บาท มี
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ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ( X = 2.60–3.84) 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
   2.7.1 สภาพแวดล้อม บรรยากาศ สงบ ร่มเย็น 
   2.7.2 ภายในห้องมีอากาศ ถ่ายเทสะดวก 
   2.7.3 ทางเข้า – ออก สะดวกปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน 
   2.7.4 มีการตกแต่งห้องพัก ทันสมัยสวยงาม สะอาด น่าเข้าใช้บริการ 
   2.7.5 มีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของ สุภาพรแมนชั่น อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) สรุปว่า 
   3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม สรุปว่า อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P 
< 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่าพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 
0.01) รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-35,000 บาท (P < 0.01) รายได้ตั้งแต่ 
35,001 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.01) และ รายได้ 15,001-25,000 
บาท (P < 0.05) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.05) 
นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.1 มีเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพให้พร้อม สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 
0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สถานภาพสมรสและหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง มีความคิดเห็น
เฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่ารายได้ 15,001-
25,000 บาท (P < 0.01) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.2 สถานท่ีกว้างขวางมีท่ีจอดรถเพียงพอ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย 
(P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพ
โสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สถานภาพสมรสและหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พ่อบ้าน/แม่บ้าน รับจ้าง 
(P < 0.01) และพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
รายได้ 15,001-35,000 บาท (P < 0.01) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-
35,000 บาท (P < 0.05) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 35,001 ขึ้นไป (P < 0.01) 
นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.3 มีสถานท่ีท้ิงขยะสะดวก ไม่ส่งกล่ินรบกวน สรุปว่า เพศชาย มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศ
หญิง (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ป ีและอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 
51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) สถานภาพสมรส มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว 
รับจ้าง (P < 0.01) และพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และรับจ้าง (P < 0.01) ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี 
(P < 0.01) รายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ัน
ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
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   3.1.4 ขนาดห้องพัก ห้องนํ้า และสุขภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ สรุปว่า อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า อายุ 31-40 ปี (P < 0.01) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.1.5 การจัดพ้ืนท่ีทางเดินสะดวก เรียบร้อย และสวยงาม สรุปว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
เฉล่ียมากกว่า อายุ 31-50 ปี (P < 0.01) อาบุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 41-50 ปี (P < 0.05) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชัพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 
0.01) รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-35,000 บาท (P < 0.01) รายได้ตั้งแต่ 
35,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 15,001-25,000 
บาท (P < 0.05) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.01) 
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.2 ด้านราคา สรุปว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุมากกว่า 51 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 31-
50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด และสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และอาชีพรับจ้าง (P < 0.01) 
อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.1 ราคาห้องเช่ามีราคาแตกต่างกัน ตามขนาดของห้อง และตําแหน่ง สรุปว่า อายุ 41-50 ปี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุน้อยกว่า 40 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.01) อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า อายุ 31-40 ปี (P < 0.01) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า โสด และสมรส (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และรับจ้าง (P < 
0.05) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพ
ส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.01) ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) และสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.05) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และรายได้ 25,001 บาทข้ึนไป (P < 0.01) รายได้น้อยกว่า 15,000 
บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้ 35,001 ข้ึนไป (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.2 ราคาห้องเช่ามีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) 
สถานภาพโสด และสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง 
มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า 
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (P < 0.01) และรายได้มากกว่า 35,001 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.3 ระบบและเง่ือนไขการชําระเงิน สะดวก รวดเร็ว สรุปว่า เพศชาย มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
เพศหญิง (P < 0.01) อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 31-40 ปี อายุ 51 ปีข้ึนไป (P < 0.01) และ
อายุ 41-50 ปี (P < 0.05) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 31-40 ปี (P < 0.01) และอายุ 51 ปีขึ้นไป 
(P < 0.05) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-
35,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.2.4 ค่าแรกเข้าหรือค่าประกันมีความเหมาะสม สรุปว่า อายุ 31-40 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด และสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพ
รับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความ
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คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 
0.05) 
   3.2.5 ราคาค่านํ้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคมีความยุติธรรม สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 
0.01) อายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) 
สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.05) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 
0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) 
สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า โสด และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้ไม่
เกิน 15,000 บาท และรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.1 ทําเล ท่ีต้ังอยู่ใกล้ชุมชน สรุปว่า อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 31-40 ปี 
อายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 31-40 ปี 
(P < 0.01) และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.05) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.05) ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ระดับต่ํากว่า
ปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และ
รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.01) รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-
35,000 บาท (P < 0.01) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.2 มีความปลอดภัยในการเดินทาง สรุปว่า เพศชาย มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศหญิง (P < 
0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า โสด และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพ
รับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
(P > 0.05) 
   3.3.3 การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง สรุปว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
อายุ 31-40 ปี (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด 
และสมรส (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพรับจ้าง (P < 0.01) และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 
0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.4 ระยะทางไม่ไกลจากสิ่งบริการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สรุปว่า เพศหญิง 
มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และ
อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพ
รับจ้าง มีความคิดเห็นน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า รายได้ 15,001-35,000 บาท (P < 0.01) รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-
35,000 บาท (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.3.5 ความสะดวกในการจอดรถ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) 
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ีย
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น้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.05) การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อย
กว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) และตํ่ากว่าปริญญาตรี (P < 0.05) การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยกว่า 
ปริญญาตรี (P < 0.05) รายได้มากกว่า 35,001 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 
0.01) และรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (P < 0.05) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้ไม่
เกิน 15,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 
31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) และอายุ 51 ปีข้ึนไป (P < 0.05) 
อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 
0.01) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 
25,001-35,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.4.1 มีการประชาสัมพันธ์ต่อเน่ือง ทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ สรุปว่า อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็น
เฉล่ียน้อยกว่า อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) และอายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.05) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
(P < 0.05) ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(P < 0.05) รายได้ 25,001 บาท ขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) และ 
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.4.2 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สรุปว่า อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 
31-40 ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 
31-40 ปี (P < 0.01) และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.05) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/
หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 
15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.4.3 มีป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจนมองเห็นง่าย สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศ
ชาย (P < 0.01) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุไม่เกิน 40 ปี (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.05) สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
สมรส (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.4.4 ส่ือโฆษณา วิทยุ ท้องถิ่น สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P<0.01) อายุ 
31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และ อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 51 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.05) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/
หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 
(P > 0.05) 
   3.4.5 ส่ือบุคคลท่ีพูดกันปากต่อปากเร่ืองคุณภาพห้องเช่า สรุปว่า อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า อายุไม่เกิน 40 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.01) อายุไม่เกิน 40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 51 ปี
ขึ้นไป (P < 0.05) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
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กว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็น
เฉล่ียน้อยกว่า ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.5 ด้านบุคลากร สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และ อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อาชีพรับจ้าง (P < 0.01) และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน (P < 0.05) ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.5.1 พนักงานให้บริการรวดเร็วถูกต้อง สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 
0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) และอายุ 41 ปีข้ึนไป (P < 0.05) 
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า อาชีพส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.01) ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า ปริญญาตรี (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.5.2 พนักงานมีความซ่ือสัตย์ สรุปว่า อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 31-50 ปี 
(P < 0.01) และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.05) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด และสมรส (P 
< 0.01) ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ 25,001-35,000 
บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป (P < 0.05) 
นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.5.3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ มีนํ้าใจและบุคลิกภาพดี สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P 
< 0.05) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า โสด (P < 0.01) และ หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.05) อาชีพรับจ้าง มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.01) ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า ปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ไม่เกิน 
25,000 บาท (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 
0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.5.4 พนักงานมีความรู้ความชํานาญ ในการให้บริการ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
เพศชาย (P < 0.01) อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อายุ 31 ปีขึ้นไป (P < 0.01) สถานภาพโสด และ
หม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.01) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเฉล่ีย
มากกว่า อาชีพส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พ่อบ้าน/
แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.5.5 พนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า 
อายุ 31 ปีข้ึนไป (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 
0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
  3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ สรุปว่า อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี 
และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส (P < 0.05) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
รับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.05) การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ตํ่ากว่าปริญญาตรี (P < 0.01) และสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.05) 
นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
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   3.6.1 ขั้นตอนการติดต่อเช่าง่าย ไม่ซับซ้อน สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย 
(P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 41-50 
ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อาชีพส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.05) การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ตํ่ากว่าปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า รายได้
น้อยกว่า 15,000 บาท (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.6.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สรุปว่า เพศชาย มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศหญิง 
(P < 0.05) สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด และสมรส (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า โสด (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า อาชีพส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
(P < 0.01) การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ต่ํากว่าปริญญาตรี (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่าง
กัน (P > 0.05) 
   3.6.3 มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง สรุปว่า อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 
ปี (P < 0.01) และอายุ 41-50 ปี (P < 0.05) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.01) 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาต่ํากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.01) 
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-25,000 บาท (P < 0.01) และรายได้ 25,001-
35,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.6.4 มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 
0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุน้อยกว่า 30 
ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นน้อยกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ต่ํากว่าปริญญาตรี (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.6.5 ระยะเวลาโดยรวมในการให้บริการมีความเหมาะสม สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 
0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า โสด (P < 0.01) และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.05) อาชีพส่วนตัว มี
ความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และรับจ้าง (P < 0.01) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ระดับการศึกษาต่ํากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่าง
กัน (P > 0.05) 
  3.7 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 
31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) และอายุ 51 ปีข้ึนไป (P < 0.05) 
สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ีย
น้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า 
อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.7.1 มีช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 
0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) สถานภาพโสด มี
ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า หม้าย/
หย่าร้าง (P < 0.01) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และ
อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
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   3.7.2 มีการตกแต่งห้องพัก ทันสมัยสวยงาม สะอาด น่าเข้าใช้บริการ สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็น
เฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 0.01) อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อายุน้อยกว่า 
30 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.05) สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า สมรส และหม้าย/หย่าร้าง (P < 
0.01) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.05) อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็น
เฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว (P < 0.01) และพ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.7.3 สภาพแวดล้อม บรรยากาศ สงบ ร่มเย็น สรุปว่า อายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า 
อายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 41-50 ปี (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 
0.01) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และรับจ้าง (P < 0.05) นอกนั้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.7.4 ทางเข้า – ออก สะดวกปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน สรุปว่า อายุต่ํากว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
เฉล่ียมากกว่า อายุ 31-50 ปี (P < 0.01) และอายุ 51 ปีขึ้นไป (P < 0.05) พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพรับจ้าง มีความ
คิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพส่วนตัว (P < 0.01) อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อย
กว่า พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (P < 0.01) การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ต่ํากว่า 
ปริญญาตรี (P < 0.01) รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 15,001-35,000 บาท (P < 
0.01) รายได้ 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า รายได้ 25,001-35,000 บาท (P < 0.05) นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05) 
   3.7.5 ภายในห้องมีอากาศ ถ่ายเทสะดวก สรุปว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า เพศชาย (P < 
0.01) สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า โสด และหม้าย/หย่าร้าง (P < 0.01) สถานภาพโสด มีความคิดเห็น
เฉล่ียมากกว่า หม้าย/หย่าร้าง (P < 0.05) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเฉล่ียน้อยกว่า อาชีพส่วนตัว 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน (P < 0.01) และรับจ้าง (P < 0.05) ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียมากกว่า ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
(P < 0.01) และสูงกว่าปริญญาตรี (P < 0.05) นอกน้ันไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.06 อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 56.99 สถานภาพโสด 
ร้อยละ 50.00 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 48.39 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 89.25 รายได้ไม่เกิน 15,000 
บาท ร้อยละ 84.95 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรัตน์ สดช่ืนจิตต์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
ต้องการของผู้พักอาศัยต่อส่ิงอํานวยความสะดวกในห้องพัก และพ้ืนท่ีส่วนกลาง ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอพาร์ทเมนท์
ระดับกลาง กรณีศึกษา มายเฮ้าท์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง สถานภาพโสด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อันธิกา สายสินธุ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการห้องเช่าในเขตเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคส่วนมากเป็นเพศหญิง 
 2. ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ใน
ภาพรวม ลูกค้าทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับรายได้ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นระดับปานกลางทุกด้าน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) ด้านกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด 2) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านผลิตภัณฑ์ 6) ด้านราคา และ 7) ด้านการส่งเสริมการตลาด น้อยท่ีสุด 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรัตน์ สดช่ืนจิตต์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการของผู้พักอาศัยต่อ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในห้องพัก และพ้ืนท่ีส่วนกลาง ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอพาร์ทเมนท์ระดับกลาง กรณีศึกษา 
มายเฮ้าท์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยใน 3 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 13 

อันดับแรก คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัวภายในท่ีพักอาศัย และความสะดวกสบายใน
การอยู่อาศัย ตามลําดับ ด้านความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีความพอใจใน 3 อันดับแรกคือ ขนาดของเตียง ขนาดของตู้เส้ือผ้า และขนาดของชุดรับแขกตามลําดับ ด้านความ
ต้องการทางด้านส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความต้องการทางด้านส่ิงอํานวย
ความสะดวกและบริการภายในพ้ืนท่ีส่วนกลางของ ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นระดับความต้องการได้ 2 ลักษณะ คือ 
ความต้องการในระดับท่ีมาก 3 อันดับแรก เป็นความต้องการทางด้านอุปโภคบริโภค นันทนาการ และด้าน
สาธารณูปโภค ตามลําดับ การบริการจัดส่งอาหารถึงห้องพัก (Delivery) การบริการฟิตเนสท่ีเน้นเครื่อง ออกกําลังกาย
และร้านสะดวกซื้อ ท่ีมีสินค้าหลากหลายตามลําดับ ในส่วนของความต้องการในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก เป็นความ
ต้องการทางด้านสันทนาการ ท้ังสามอันดับ ประกอบด้วย ส่วนหย่อมสําหรับการพักผ่อน มีพ้ืนท่ีส่วนตัวเฉพาะผู้พักอาศัย
ภายในโถงรับรอง และการมีคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออินเตอร์เน็ตไว้คอยบริการภายในโถงรับรอง ตามลําดับ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อันธิกา สายสินธ์ุ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการห้องเช่าในเขตเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ด้านสถานท่ีใช้บริการ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ในระดับมาก ด้านพนักงาน
ให้บริการ มี ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช้บริการห้องเช่า พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความสําคัญห้องเช่าประเภท หอพักมากที่สุด ราคาห้องเช่าท่ีต้องจ่ายต่อเดือนราคา 1,000-2,000 บาท/เดือน 
ช่วงเดือนท่ีต้องการใช้บริการห้องเช่า ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ความถี่ในการใช้บริการห้องเช่าโดยเฉล่ียการใช้
บริการห้องเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เหตุผลของเลือกใช้บริการห้องเช่า เพ่ือความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน ส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีต้องการให้ทางห้องเช่าจัดให้ ได้แก่ เตียงนอน ตู้เส้ือผ้า ฯลฯ และตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้องเช่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องเช่า พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการห้องเช่า ขัดแย้งกับ
ผลงานวิจัยของ ศรีนวล  มีสาตรพงษ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับการตัดสินใจ
ของผู้เช่าห้องเช่าในหมู่บ้านไทยธานี ซอย 17 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการกับการตัดสินใจเช่าของผู้เช่าห้องเช่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่ามากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านราคา ส่วน
ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าน้อยท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 3. ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
  ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล และเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
  3.1 เพศ พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ (P > 
0.05) แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านช่องการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ (P < 0.01) 
  3.2 อายุ พบว่า อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (P > 0.05) แต่มีอิทธิพลต่อ
ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P < 0.01) 
  3.3 สถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ (P > 0.05) แต่มี
อิทธิพลต่อภาพรวมด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ (P < 0.01) และด้านกระบวนการให้บริการ (P < 0.05) 
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  3.4 อาชีพ พบว่า อาชีพ มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P < 0.01) 
  3.5 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (P < 0.01) (P > 0.05) แต่มีอิทธิพลต่อ
ภาพรวมด้านบุคลากร (P < 0.05) และด้านกระบวนการให้บริการ (P < 0.01) 
  3.6 ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ภาพรวมด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ (P > 0.01) แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา (P < 0.05) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (P < 0.05) 
  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรัตน์ สดช่ืนจิตต์ (บทคัดย่อ, 2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการของ
ผู้พักอาศัยต่อส่ิงอํานวยความสะดวกในห้องพัก และพ้ืนท่ีส่วนกลาง ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอพาร์เมนท์ระดับกลาง 
กรณีศึกษา มายเฮ้าท์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ผลจากการศึกษาพบว่า ความแตกต่างในด้านการตัดสินใจเลือก 
อพาร์ทเมนท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความแตกต่างในด้านความต้องการต่อส่ิงอํานวยความสะดวกภายในที่พักอาศัย 
และความแตกต่างในด้านส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการในพื้นท่ีส่วนกลางจะขึ้นกับปัจจัยทางด้าน เพศ ส่วนในด้าน
ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ขึ้นกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีนวล  มีสาตรพงษ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการกับการตัดสินใจของผู้เช่าห้องเช่าในหมู่บ้านไทยธานี ซอย 17 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจของผู้เช่าห้องเช่า พบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกเช่า ของผู้เช่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วน เพศ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกเช่าของผู้เช่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของสุภาพร แมนช่ัน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีอายุท่ีต่างกัน อาชีพท่ีต่างกัน และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องการมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพ สถานท่ีจอดรถท่ีกว้างขวางเพียงพอ สถานท่ีท้ิงขยะ ขนาด
ห้องพัก ห้องนํ้า และสุขภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดพ้ืนท่ีทางเดินให้สะดวก เรียบร้อย สวยงาม ดังน้ัน ผู้ประกอบการ
ควรให้การดูแลเอาใจใส่ให้มีการบริการเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอและท่ัวถึง อาจมีการติดต่อรถเก็บขยะจากเทศบาลให้มี
การเข้ามาเก็บบ่อยขึ้น เพ่ือป้องการกล่ินเน่าเหม็น รวมถึงมีฝาปิด ป้องกันแมลงวัน สถานท่ีจอดรถควรจัดให้มีประตูเพ่ือ
ปิดป้องกันรถจากภายนอกเข้ามาจอดในบริเวณหอพัก หรือจัดให้มีการจอดอย่างเป็นระเบียบมากข้ึน เพ่ือให้สามารถรับ
ปริมาณรถได้มากขึ้น ส่วนเรื่องขนาดห้องพัก ห้องนํ้า และสุขภัณฑ์ อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากมีการสร้างหอพัก
เพ่ิมเติมควรจัดให้มีขนาดห้องพัก ห้องนํ้า และสุขภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ 
ส่วนพ้ืนที่ทางเดิน ควรมีแม่บ้าน คอยดูแลทําความสะอาด เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
 ด้านราคา ลูกค้าท่ีอายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
ราคาแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเร่ืองราคาห้องเช่าตามขนาดห้องและตําแหน่ง ความเหมาะสมกับขนาดห้อง เง่ือนไข 
การจ่าย ค่าแรกเข้า ค่าประกัน ราคาค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรมีห้องพักหลายขนาด และหลายราคา 
เพ่ือให้ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกใช้บริการ และควรมีการสํารวจหอพักในบริเวณใกล้เคียงถึงมาตรฐานราคาห้องพัก 
ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าประกัน หรือค่าแรกเข้า ว่าอยู่ในอัตราเท่าใด แล้วใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการเรื่องราคา 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามส่ือ
ต่าง ๆ ความต่อเน่ืองในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพูดปากต่อปาก ดังนั้น ผู้ประกอบการ ต้องมีการทุ่มงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่าง ๆ รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง มีการสร้างความประทับใจให้
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ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีการพูดปากต่อปาก โดยเฉพาะท่ีตัวอาคารของหอพัก ซ่ึงสามารถทําป้ายประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่
ต้องจ่ายค่าเช่าใด ๆ 
 ด้านบุคลากร ลูกค้าท่ีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน อาชีพต่างกัน และระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านบุคลากรแตกต่างกัน ท้ังเร่ือง ความรวดเร็ว ถูกต้อง ความซ่ือสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ ความรู้ความ
ชํานาญในการให้บริการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ดังน้ัน ผู้ประกอบการ ควรมีการรับพนักงานที่มีความชํานาญใน 
การให้บริการด้านนี้ หรือมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐานในการให้บริการ เพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการให้บริการแก่พนักงาน รวมถึงควรมีช่องทางในการร้องเรียนหรือติชมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ 
อีเมล กล่องรับความคิดเห็น ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการให้ข้อมูล เพ่ือนํามาปรับปรุง 
การให้บริการของพนักงานต่อไป 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้าท่ีอายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน ท้ังเรื่อง ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประกอบการ ควรมีช่องทางในการติดต่อได้หลายช่องทาง เพ่ือให้การบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว และควรมีการจัดการดูแลเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการจัดเวรยามดูแลในเวลากลางคืน 
และกลางวัน เพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัย อาจมีการจัดทําประตูเข้าออกโดยการใช้คีย์การ์ด เพ่ือป้องกัน
คนนอกเข้ามาในบริเวณหอพัก สถานท่ีจอดรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ควรมีร้ัวเปิดปิดชัดเจน และมีคีย์การ์ดใน 
การเข้าออก การมีรั้วรอบขอบชิด ก็จะเป็นการช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น คีย์การ์ดควรมีเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าท่ี 
เว็บไซด์ ไลน์ หรืออีเมลพิมพ์อยู่ด้วย เพ่ือให้ง่ายในการติดต่อส่ือสาร 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้าท่ีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน และอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน ทั้งเร่ืองช่ือเสียงด้านคุณภาพและบริการ การตกแต่ง ความทันสมัย 
สภาพแวดล้อม ทางเข้าออกหอพัก รวมถึงการถ่ายเทอากาศในห้องพัก ดังน้ัน ผู้ประกอบการ ควรมีการบูรณะ
สภาพแวดล้อมใหม่ ให้มีความทันสมัย อากาศถ่ายเทได้ดี มีป้ายทางเข้าออกท่ีชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป  
 จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของลูกค้า ดังน้ัน หากทํางานวิจัยคร้ังต่อไป 
ปัจจัยต่าง ๆ จึงยังต้องคงมีไว้ในการศึกษา แต่ควรศึกษาก่อนว่า แต่ละช่วงของปัจจัย มีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพราะ
หากมีน้อยเกินไปจะไม่สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรได้ อาจจะต้องมีการรวม เช่น อายุ 51 ปีขึ้นไป มีน้อยมาก ก็
อาจจะรวมเป็น อายุ 41 ขึ้นไป แทน เป็นต้น หรือรายได้ 35,001 บาท ขึ้นไป มีน้อย ก็อาจจะนํามารวมเป็น รายได้ 
25,001 บาทข้ึนไปแทน เป็นต้น 
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การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างหุน้ส่วนจํากัด  
เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 

Hardware Purchasing Decisions among Customers of  Theparak Hardware 
Limited Partnership, Bangbo, Samut Prakarn Province 

 
 นางสาวรัชชัญญา ลําเจียกเทศ** 
 Miss. Rachanya Lamjiakted 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภค
ท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 169 คน ได้มาด้วยวิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์
ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมทางตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์
ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study hardware purchasing decisions among 
customers of Theparak Hardware Limited Partnership, Bangbo, Samutprakarn province and 2) 
compare hardware purchasing decisions among customers based on personal characteristics. The 
sample comprised 169 customers of Theparak Hardware Limited Partnership, Bangbo, Samut Prakarn 
province. The sample size was determined using Krejcie and Morgan table. Questionnaires, obtained 
.95 confidence level, were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, ANOVA. 
 The results of the research indicated that 1) overall opinions given to hardware purchasing 
decisions among customers of Theparak Hardware Limited Partnership, Bangbo, Samut Prakarn 
province were at a high level; in term of aspect; service process aspect and human resource aspect, 
the opinions were high; however, distribution channel aspect, pricing aspect, product aspect, 
physical characteristic aspect and marketing promotion aspect were at medium level; 2) the 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 18

comparison of mean scores of hardware purchasing decision among customers of Theparak 
Hardware Limited Partnership, Bangbo, Samutprakarn province based on personal characteristics 
showed that customers with difference of gender, age, occupation, status, educational level and 
average salary per month had significant difference in hardware purchasing decision at .05. 
 
ความนํา 
 ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจน่ันคือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เพราะถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานใน
การก่อสร้างต่าง ๆ ภาวการณ์แข่งขันท่ีสูงของธุรกิจค้าปลีก วัสดุก่อสร้างในปัจจุบันเป็นตัวผลักดัน ให้ผู้ประกอบการต้อง
หันมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนความรวดเร็ว และความหลากหลายใน 
การให้บริการกับลูกค้ามากข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจของตนเองสามารถอยู่รอดได้นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ภาวการณ์อุปโภคบริโภค และกําลังซ้ือของประชาชน ภาวการณ์ลงทุนการปล่อยสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ีย รวมไปถึง
ระดับราคาก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการในวัสดุก่อสร้าง ทําให้ผู้ประกอบการอาจจะหันมาเลือกใช้
วิธีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจ เช่น การขายไปยังบริษัทต่าง ๆ  ที่ต้องการวัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือช่างโดยการบริการ
จัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับเปล่ียนรูปแบบกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันได้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบัน โดยหาข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือนํามาวางแผนการตลาด 
และกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันแนวโน้มการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด 
ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่ามีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว ท้ังใน
กรุงเทพ และหัวเมืองต่างจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ยังมีแผนขยายการลงทุนต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะโครงการในต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่น บริษัทแสนสิริจํากัด (มหาชน) ที่มีแผนการลงทุนประมาณ 60,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นกรุงเทพ 70% และในต่างจังหวัดอีก 23% และบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จํากัด (มหาชน) ได้ประกาศ
แผนการลงทุนประมาณ 43,000 บาท แบ่งเป็นกรุงเทพ 80% และ ต่างจังหวัด 20% โดยจังหวัดท่ีผู้ประกอบการต่างให้
ความสนใจนอกเหนือจากกรุงเทพ คือ ภูเก็ต ชลบุรี หัวหิน เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุดรธานี ซ่ึงเป็นหัวเมืองใหญ่ ส่งผล
ให้ความต้องการวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเก่ียวกับบ้านเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2556) 
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เร่ิมก่อต้ังร้านเป็นธุรกิจครอบครัวเริ่มต้นมี
พนักงานจํานวน 10 คน ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้
ดําเนินงานมากว่า 7 ปี มีการจําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร มีท้ังงานผลิตเพ่ือจําหน่าย และซ้ือมาขายไป มี
บริการส่ังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีบริการในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้าง จากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีรุนแรงของผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ทําให้ต้องเจออุปสรรคมากมายในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะทางด้านการแข่งขันกับกิจการร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายอ่ืน ๆ บริเวณพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องมีกลยุทธ์
หรือวิธีการท่ีจะทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างรายอื่น ๆ ได้ 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบของ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ ระดับราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพ่ือเป็นการชักจูงให้ลูกค้ากลับมา
ซ้ือซํ้าในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ 
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์
ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ 
สมุทรปราการ เฉล่ีย 300 ราย (ท่ีมา: ทะเบียนลูกค้าห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgen (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 ราย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม  ให้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพสถานภาพ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
  2.2 การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ 
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 35 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.779 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมลูกค้าท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 169 คน แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ 
F-test 
 4. การเปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์
ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.50 อาชีพรับจ้าง จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีสถานภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.20 มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ไม่
เกิน 15,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55  
และน้อยที่สุด มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.52 
  ด้านราคา ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระบบการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98, 3.55 ตามลําดับ และน้อยท่ีสุด มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.37 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทําเลท่ีต้ังของร้านหาง่าย ติดถนน และมีสถานท่ีจอด
รถสําหรับลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19, 3.75 ตามลําดับ และน้อยท่ีสุด ช่องทางในการส่ังสินค้ามีน้อย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการลดค่าสินค้าและบริการ มีสินค้าตัวอย่างให้
ทดลองใช้งาน และการให้ราคาพิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10, 3.01, 2.72 
ตามลําดับ และน้อยท่ีสุด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.59 
  ด้านบุคลากร ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน และมีการเย่ียมเยียนลูกค้าอย่าง
สม่ําเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50-3.56 ตามลําดับ และน้อยท่ีสุด ความรู้ความสามารถของพนักงาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.81 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การต้อนรับลูกค้า เอกสารใบส่งของและใบเสร็จมีความถูกต้อง 
และการจัดส่งสินค้ามีความถูกต้อง และตรงต่อเวลานัดหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52, 3.76, 3.68 
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ตามลําดับ และน้อยท่ีสุด การจัดส่งสินค้าในหลากหลายช่องทาง และการเรียงสินค้า และการจัดส่งทําได้เรียบร้อยดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีช่ือเสียงในด้านคุณภาพและการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และน้อยที่สุด การตกแต่งร้านดูสวยงาม เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า 
  3.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีการรับประกันและการรับคืนสินค้า, มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า, มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การรักษาความสะอาดในร้านและสต็อกเก็บสินค้า, มีช่ือเสียงในด้าน
คุณภาพและการให้บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
  3.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย, มีการรับประกันและการรับคืนสินค้า มีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การต้อนรับลูกค้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ รถขนส่งสินค้ามีสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
เท่ากับ 0.000 
  3.3 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 
   ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ มีการรับประกันและการรับคืนสินค้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านราคา ได้แก่ ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การต้อนรับลูกค้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
  3.4 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากับ 0.003 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ ช่องทางในการส่ังสินค้ามีน้อย มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.006 
   ด้านบุคลากร ได้แก่ การเอาใจใส่รับฟังปัญหาของลูกค้า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.037 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การตกแต่งร้านดูสวยงาม เหมาะสม, รถขนส่งสินค้ามีสภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.042 
  3.5 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ สินค้าท่ีนํามาจําหน่ายมีคุณภาพมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านราคา ได้แก่ ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า, มีการต่อรองราคาสินค้าได้ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
0.000 
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   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ มีการตกแต่งหน้าร้านและสินค้าในร้าน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากับ 
0.000 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้งาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านบุคลากร ได้แก่ มีการเย่ียมเยียนลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ ความรู้ความสามารถของพนักงาน มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.000 
  3.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ ช่องทางในการส่ังสินค้ามีน้อย มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.019 
และมีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.025 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการให้ราคาพิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
0.002 
   ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การจัดส่งสินค้ามีความถูกต้อง และตรงต่อเวลานัดหมาย มีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.014 และการจัดส่งสินค้าในหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.032 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การรักษาความสะอาดในร้านและสต็อกเก็บสินค้า, มีช่ือเสียงในด้าน
คุณภาพและการให้บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.025 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พงศ์ธร สินพิมลบูรณ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ 
  ด้านราคา ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พงศ์ธร สินพิมลบูรณ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พงศ์ธร สินพิมลบูรณ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบว่า 
ปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ต้ังต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง 
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  ด้านบุคลากร ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ปัทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้า
ในการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจํากัดยุทธนาฮาร์ดแวร์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อในการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจํากัดยุทธนาฮาร์ดแวร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
เฉล่ียโดยรวมให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคะแนนดังน้ี ด้านปัจเจกบุคคล ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านองค์กร และด้านสภาพแวดล้อม ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้
บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้า
ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
  2.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  2.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  2.3 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน
จํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชชวิชญ์ นิธิกุล (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
เหตุผลของการซ้ือต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.4 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  2.5 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชชวิชญ์ นิธิกุล (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และเหตุผลของการซ้ือต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
  2.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้
บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชชวิชญ์ นิธิกุล (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และเหตุผลของการซ้ือต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ 
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยพบว่ามีด้านต้องปรับปรุงจึงขอเสนอแนะเพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรจัดให้มีการรับประกันและการรับคืนสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือถือต่อร้าน
จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
 2. ด้านราคา ควรมีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคาของสินค้า เพ่ือสร้างความยุติธรรมให้กับ
ลูกค้า 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการบริการให้ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือได้หลายช่องทางเช่น โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือความสะดวกของลูกค้า 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 
 5. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการตกแต่งร้านดูสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และดึงดูดลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นอาชีพรับจ้าง แต่
ควรเน้นไปท่ีอาชีพช่างและผู้รับเหมามากกว่า เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีแท้จริง 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กุลชลี  ไชยนันตา. (2539). กระบวนการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์. 
ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ. (2549). การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ณรงค์ฤทธ์ิ  จวงวาณิชย์. (2552). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้าน 
 วัสดุก่อสร้างในอําเภอเมืองสตูล. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ธงชัย  สันติวงษ์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 25 

ปัทมา  ตั้งต้นสกุลดี. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา. 
พงศ์ธร  สินพิมลบูรณ์. (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขต 
 ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเนช่ัน. 
รัชชวิชญ์  นิธิกุล. (2556). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัด 
 ชลบุรี. ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ยุทธนา  นฤนาทวงศ์สกุล. (2551). ปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจํากัดยุทธนา 
 ฮาร์ดแวร์ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.  
สมยศ  นาวีการ และผุสดี  รุมาคม. (2540). ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). องค์การและการจัดการ. (พิมพ์ครั้งท่ี 6). นนทบุรี: ชวนพิมพ์.  
Kotler, P. (1997). Marketing management: Analysis, planning, implement, and control. (9th ed.).  
 Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall. 
Krejcie, R. V. and Morgan, E. W. (1970). Educational and Psychological  Measurement. New York:  
 McGraw-Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 26

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด* 
The Work Motivation of Aapico Amata Company Limited Staff 

 
 นายการัณยภาส  การเกต** 
 Mr. Gahrunyapard  Gahraket 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด 
2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทอาปิโก อมตะ จํากัด จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานด้านความรับผิดชอบด้านนโยบาย
และการบริหารด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความสําเร็จในการทํางาน 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่าในภาพรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสําเร็จในการทํางานพนักงานท่ีมีอายุสถานภาพตําแหน่งงานต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความรับผิดชอบพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน 
ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความม่ันคงในการทํางาน พนักงานท่ีมี
อายุสถานภาพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านสภาพการทํางาน
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสถานภาพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พนักงานท่ีมีอายุงาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) studythe work motivation of Aapico Amata 
Company Limited staff, and 2) compare the work motivation of  Aapico Amata Company Limited 
staff classified by personal statuses. The sample was 205 Aapico Amata Company Limited staff. 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 staff work motivation was at moderate 
level, rankings in descending order were as follows: collaborator relationship in the organization, 
responsibilities, policy and administration, job performance and work achievement aspects. 2) The 
results in comparing the work motivation of Aapico Amata Company Limited staff classified by 
personal statuses found that  holistically there was no statistical difference. Considering by aspects it 
was found that in term of work achievement aspect the staff with different years of service, statuses 
and positions had significantly different motivation levels at  .05; in terms of responsibility aspect the 
staff with different ages, statuses and positions had significantly different motivation levelsat .05; in 
termsof compensation and welfare aspect the staff with different positions had significantly different 
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motivation at .05; in termsof work security aspect the staff with different ages and statuses had 
significantly different motivation at .05; in terms of work condition aspect the staff with different 
educational statuses had significantly different motivation levels at.05; and the staff with different 
years of service and positions had significantly different motivation levels at .01. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงเพ่ือความเป็นผู้นํา
ทางด้านธุรกิจ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนอกจากจะรวดเร็วหลากหลายแล้วยังสลับซับซ้อนทําให้องค์การต่าง ๆ มีความ
จําเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความกดดันของสภาพแวดล้อมในการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางระบบการจัด 
การทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งท่ีสําคัญในการทําให้คนในองค์การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดและมีประสิทธิผล งานเสร็จรวดเร็วในกําหนดเวลา และพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย
และพอใจผลประโยชน์ตอบแทนการทํางานอีกด้วย ในบรรดาปัจจัยทางการบริหารท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป 4 ประการท่ีเรียก
เป็นคําย่อว่า “4M’s” ซ่ึงได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (Materials and Machines) 
และการจัดการ (Management) น้ัน คนหรือมนุษย์มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะมีสติปัญญา ความสามารถ และ
ศักยภาพในการใช้ปัจจัยการบริหารอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุความสําเร็จได้ (นิรัชรา สุทธิรักษ์, 2547, หน้า 
1) คุณค่าของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีไม่อาจจับต้องได้ และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์กําหนดคุณค่า เช่นเดียวกับวัตถุอื่นได้ แต่ก็
ได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีท้ังคุณค่าและเกียรติภูมิ ดังน้ันองค์การทางธุรกิจจึงยกคําขวัญท่ีว่า 
“มนุษย์เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุดขององค์การ” และเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
อนาคตแม้ว่าองค์การจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบท่ีดีและมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขัน มีวิธีการผลิตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เพียงใด ถ้าองค์การขาดบุคคลท่ีมีความรู้ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติเหมาะสม มาทําหน้าท่ีเป็นผู้ใช้และบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจส่งผลถึงความล้มเหลวขององค์การในระยะยาวได้ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หน้า 7) 
 บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ บริษัทตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 700/483 หมู่ 2 นิคมอมตะนคร 
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สินค้าหลักท่ีผลิต คือ CHASSIS FRAME หมายถึง ช้ินส่วนโครงช่วงล่างรถ
กระบะ ลูกค้าคือ บริษัทอิซูสุ (ISUZU) ประเทศไทย ซ่ึงการผลิตจะใช้ฝีมือแรงงานจากช่างฝีมือเฉพาะด้าน เช่น ช่างเช่ือม  
และงานปั้มขึ้นรูป บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดจํานวน 440 คน แบ่งเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 403 คน และฝ่าย
บริหารจัดการ 37 คน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าพนักงานร้อยละ 91.59 เป็นพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการ ท่ีต้องใช้ทักษะ
ความสามารถเฉพาะในการทํางาน และบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพัฒนา และรักษาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ี
จะเป็นตัวขับเคล่ือนและผลักดันให้องค์การสามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ จะพบกับปัญหาท่ีหลากหลาย และปัญหาท่ีสําคัญอันดับต้น ๆ ก็คือ ปัญหา
ด้านแรงงานในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลาออกของพนักงาน การหยุดการลา การขาดวินัยในการปฏิบัติงาน 
การกระทําผิดข้อบังคับขององค์การ ซ่ึงการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและการขาดแรงงานโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงปัจจุบันน้ีแรงงานท่ีมีฝีมือหายาก จากสถิติของแผนกบุคคลจะพบว่ามีพนักงานลาออกเกือบทุกเดือน ปัญหาดังกล่าวได้
สร้างความสูญเสียให้แก่บริษัทฯ ท้ังในด้านการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือท่ีจะสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้า
มาทดแทน ทําให้สูญเสียเวลาซ่ึงมิอาจประมาณค่าได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าการท่ีบริษัทฯต้ังอยู่ในจังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงเป็นท่ีต้ังใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็น
จํานวนมากและอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน โรงงานอุตสาหกรรมต่างมีสวัสดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ทําให้ 
บริษัทฯ มีอัตราการเข้าออกของพนักงานในแต่ละเดือนสูง ดูจากตารางด้านล่างน้ี 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การมาทํางานและการเข้า-ออกของพนักงาน 
 

หัวข้อชี้วัด
ประสิทธิภาพ (KPI) 

เป้าหมาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ค่าเฉล่ีย 

การมาทํางาน > 98.7 97.90 98.90 98.53 98.42 98.85 98.65 98.87 98.63 

พนักงานเข้า – ออก <0.5 0.60 0.41 0.70 0.83 0.81 0.65 0.43 0.63 
ท่ีมา: ข้อมูลรายงาน KPI ประจําเดือนของบริษัท (ฝ่ายบุคคล บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด, 2558) 
 
 จากสถิติปี 2558 ต้ังแต่เดือน มกรกคม-กรกฎาคม จะมีพนักงานเข้า-ออกงาน โดยเฉล่ียคิดเป็น 0.63 
เปอร์เซ็นต์ และสถิติการมาทํางาน โดยเฉล่ียคิดเป็น 98.63 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว มีค่าเกินกว่า KPI ท่ีตั้ง
เป้าหมายไว้ ทําให้มีปัญหาหลายด้าน เช่น แรงงานไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทผลิตงานไม่ได้ตามเป้า รวมท้ังลงทุนไป
โดยเสียเปล่าจากการลา การขาดงาน ความล่าช้าและปฏิบัติงานท่ีไม่เต็มความสามารถ ดังน้ัน เมื่อบุคลากรลาออกจาก
งาน องค์การจึงสูญเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากท่ีได้ลงทุนไปแล้ว และต้องเสียค่าใช่จ่ายในการลงทุนคร้ังใหม่กับบุคลากรท่ี
ต้องหามาทดแทน และยังส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเน่ือง และประสิทธิภาพการทํางานลดลงบางส่วน จนกว่า
จะมีบุคลากรใหม่เข้ามาทํางานแทนจนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงสนใจทําการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด ซ่ึง
ผลการศึกษาท่ีได้จะนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นการช่วยลดความสูญเสีย
แก่บริษัทฯ ในการรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ให้ได้นานท่ีสุด และสามารถดําเนินกิจการได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด ในปี 2558 จํานวน 440 คน (ข้อมูล
ฝ่ายบุคคล บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด ณ เดือน กรกฎาคม 2558) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 205 คน และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิ (Proportional stratified random sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน และตําแหน่ง
งาน 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทํางาน และด้านสภาพการทํางาน 
จํานวนแบบสอบถาม 45 ข้อลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของ บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 205 คน ได้
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานงานของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.27 อายุ 35 ปีขึ้น ร้อยละ 55.61 ระดับการศึกษา 
ม.6-ปวช. หรือเทียบเท่าร้อยละ 38.05 รองลงมา ปวส. หรืออนุปริญญา ร้อยละ 30.24 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 64.88 
รองลงมา โสด ร้อยละ 23.41 อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.10 รองลงมา 4-6 ปี ร้อยละ 30.24 ตําแหน่งงาน
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72.20 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 18.05 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  
  พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71-3.82) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ท่านปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว้ 
   2. การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายและเวลาท่ีกําหนด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่ํากว่า ม.6 และตําแหน่งงาน 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
  ด้านการได้การยอมรับนับถือ พนักงานมีระดับแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.36) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) จํานวน 1 รายการคือเพ่ือนร่วมงานยอมรับ และไว้วางใจใน 
การทํางานของท่าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีอายุ 25-34 ปี ระดับการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญา และอายุงาน 7-9 
ปี 
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67-3.59) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในงานประจําท่ีปฏิบัติ 
   2. งานท่ีท่านทําอยู่มีความหลากหลาย ทําให้ท่านเรียนรู้งานหลายด้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานท่ีมีตํ่ากว่า 25 ปี อายุ 25-34 ปีระดับการศึกษา ตํ่ากว่า  
ม.6 หรือเทียบเท่า อายุงาน 7-9 ปี และ ตําแหน่งงาน พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
  ด้านความรับผิดชอบ พนักงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59-3.91) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ท่านมีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้เสร็จตามเป้าหมาย 
   2. ท่านทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่าน 
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   3. งานท่ีท่านรับผิดชอบ มีปริมาณท่ีเหมาะสม 
   4. ท่านมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา และปรับปรุงงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานที่มีต่ํากว่า 25 ปี อายุ 25-34 ปี ระดับการศึกษา  
ต่ํากว่าม.6 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ปวส./อนุปริญญา สถานภาพ หม้าย แยกกันอยู่ อายุงาน 7-9 ปี10 ปีขึ้นไป และ
ตําแหน่งงาน หัวหน้างาน 
  ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พนักงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) จํานวน 1 รายการ คือท่านได้เรียนรู้ ทักษะประสบการณ์
จากงานของท่าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานที่มีอายุ 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ต่ํากว่าม.6
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรีข้ึนไป สถานภาพ สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่ อายุงาน 1-3 ปี 7-9 ปี 10 ปีข้ึนไป
และตําแหน่งงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานและพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน พนักงานมีระดับแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70-3.96) ทุก รายการคือ 
   1. ท่านเป็นมิตรและเอ้ืออารีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
   2. ท่านเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
   3. ท่านมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี 
   4. ท่านรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน 
   5. ท่านได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานท่ีมี อายุ ทุกรายการ ระดับการศึกษา ทุกรายการ 
สถานภาพ ทุกรายการ อายุงาน ทุกรายการ และ ตําแหน่งงาน ทุกรายการ 
  ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานมีระดับแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58-3.69) ทุกรายการคือ 
   1. บริษัทฯมีนโยบาย / เป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน     
   2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   3. บริษัทฯ และแผนกมีกฎระเบียบข้อบังคับ ในการทํางานท่ีเหมาะสม 
   4. มีการช้ีแจงนโยบายให้ทราบท่ัวถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานที่มีอายุ 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ต่ํากว่าม.6
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าปริญญาตรีขึ้นไป สถานภาพ ทุกรายการ อายุงาน ทุกรายการ และ ตําแหน่งงาน ทุกรายการ 
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง  ( X = 2.61-3.24) ทุกรายการคือ 
   1. รายได้/ค่าจ้าง เหมาะสมกับความรู้ ความสามรถประสบการณ์ของท่าน 
   2. รายได้/ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่าน 
   3. เงินโบนัสประจําปี 
   4. เงินช่วยเหลือพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น 
   5. กีฬาประจําปี และงานเล้ียงปีใหม่ 
   6. ค่ารักษาพยาบาล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และ เพศหญิง พนักงานท่ีมีอายุ ทุกรายการ ระดับการศึกษา ทุก
รายการ สถานภาพ โสด สมรส หม้าย  แยกกันอยู่ อายุงาน ทุกรายการ และตําแหน่งงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
และพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
  ด้านความมั่นคงในการทํางานพนักงานมีระดับแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) จํานวน 1 รายการคือแผนกงานท่ีท่านทํางานอยู่มีความสําคัญ
อย่างมาก 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานท่ีมีอายุ 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ต่ํากว่าม.6
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ปวส. หรืออนุปริญญาสถานภาพ โสด สมรส อายุงาน 1-3 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึ้นไป และตําแหน่ง
งาน พนักงาน/เจ้าหนา้ท่ี 
  ด้านสภาพการทํางาน พนักงานมีระดับแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83-3.03) ทุกรายการคือ 
   1. สภาพการทํางานมีความปลอดภัย 
   2. สถานท่ีทํางานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 
   3. เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เพียงพอ และเหมาะสมในการทํางาน 
   4. สภาพการทํางานเช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน เหมาะสมในการทํางาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย พนักงานท่ีมี อายุ ทุกรายการ ระดับการศึกษา ทุกรายการ 
สถานภาพ โสด สมรส หย่า อายุงาน ทุกรายการ และ ตําแหน่งงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานและพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม สถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพอายุงาน ตําแหน่งงาน ท่ีต่างกันมีระดับแรงจูงใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การทํางานสําเร็จ
ตามเป้าหมายและเวลาที่กําหนด 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายและเวลาท่ีกําหนด 
พนักงานท่ีมี อายุ 25-34 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกตา่งกับพนักงานท่ีมี 35 ปีข้ึนไป ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การทํางานสําเร็จ
ตามเป้าหมายและเวลาที่กําหนด 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายและเวลาท่ีกําหนด 
พนักงานท่ีมี สถานภาพ โสด มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ หม้าย และแยกกันอยู่ ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมี สถานภาพ สมรส มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ หม้าย 
ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ผล 
การทํางานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการทํางานของท่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงาน หัวหน้าแผนก มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน หัวหน้า
งาน และพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านการได้การยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน 
ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน 
ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมี
ระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุงาน ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านทราบ
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่าน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่าน
พนักงานท่ีมี อายุงาน 1-3 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และพนักงานที่มี อายุงาน 4-6 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 10 ปีข้ึนไป ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และแตกต่างอย่างความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้
เสร็จตามเป้าหมาย 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้เสร็จตามเป้าหมาย
พนักงานท่ีมี อายุงาน 4-6 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 และมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 7-9 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และ
ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และ
ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน 
ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสถานภาพท่ีแตกต่าง
กันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานที่มีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เงินโบนัสประจําปี 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเงินโบนัสประจําปีพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงาน 
ผู้จัดการ มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงานพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และพนักงานที่มีตําแหน่งงาน ผู้จัดการ มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงาน หัวหน้าแผนก และ
หัวหน้างานท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านความมั่นคงในการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศและ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. แผนกงานท่ีท่านทํางานอยู่มีความสําคัญอย่างมาก 
   2. ท่านได้ทํางานในองค์การท่ีมั่นคง 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แผนกงานท่ีท่านทํางานอยู่มีความสําคัญอย่างมาก
พนักงานท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี 35 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
และพนักงานท่ีมีอายุ ต่ํากว่า 25 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 25-34 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  และความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้ทํางานในองค์การท่ีมั่นคงพนักงานท่ีมี 
อายุ ต่ํากว่า 25 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 25-34 ปี และ 35 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
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  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทฯ มี
มาตรฐานในการจัดงานใหเ้หมาะสมกับตําแหน่ง 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริษัทฯ มีมาตรฐานในการจัดงานให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่งพนักงานท่ีมีสถานภาพ สมรส มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ หม้าย ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ แผนกงานท่ีท่าน
ทํางานอยู่มีความสําคัญอย่างมาก 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แผนกงานท่ีท่านทํางานอยู่มีความสําคัญอย่างมาก
พนักงานท่ีมี อายุงาน 1-3 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 7-9 ปี และ 10 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าท่ีของท่าน 
   2. บริษัทฯ มีมาตรฐานในการจัดงานให้เหมาะสมกับตําแหน่ง 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าท่ีของท่านพนักงานท่ีมี 
ตําแหน่งงานผู้จัดการ มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05และ พนักงานท่ีมี ตําแหน่งงานหัวหน้าแผนก มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริษัทฯ มีมาตรฐานในการจัดงานให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่งพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงานหัวหน้าแผนก มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี ตําแหน่งงาน พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และพนักงานท่ีมีตําแหน่งงานหัวหน้าแผนก มีระดับแรงจูงใจแตกต่าง
กับพนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน หัวหน้างานท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านสภาพการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศอายุ อายุงาน และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจ
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. สภาพการทํางานเช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน เหมาะสมในการทํางาน 
   2. สภาพการทํางานมีความปลอดภัย 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพการทํางานเช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน  
เหมาะสมในการทํางานพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานที่มี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปวส. หรือ
อนุปริญญา มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
  และความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพการทํางานมีความปลอดภัยพนักงานท่ีมี 
ระดับการศึกษา ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ พนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา มีระดับแรงจูงใจแตกต่าง
กับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สภาพการทํางาน
มีความปลอดภัย 
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  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพการทํางานมีความปลอดภัยพนักงานท่ีมี 
สถานภาพ สมรส มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ หม้าย และแยกกันอยู่ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถ
นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.27 อายุ 35 ปีขึ้น ร้อยละ 55.61 ระดับการศึกษา 
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าร้อยละ 38.05 สถานภาพ สมรสร้อยละ 64.88 อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.10 ตําแหน่ง
งาน พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 72.20 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธิภา สายเจริญ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐมจาก
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และอรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยต่อ
แรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง นครราชสีมาจากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 2. วิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจเกี่ยวกับ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานด้านความรับผิดชอบด้าน
นโยบายและการบริหารด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติและ ด้านความสําเร็จในการทํางานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, 3.66, 
3.63, 3.58 และ 3.55 ตามลําดับ) และด้านการได้การยอมรับนับถือด้านความมั่นคงในการทํางานด้านความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานด้านสภาพการทํางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, 3.36, 3.13, 2.97   
และ 2.87 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธิภา สายเจริญ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐมผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของห้างหุ้นส่วนเอกวัตร (1994) ในภาพรวมระดับ 
ปานกลาง และชาลิสา สุคนธพงศ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสํานักงานพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานพลังงานภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนุชรัตน์ โก่งเกษร (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้เน่ืองมาจากพนักงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทัน กําหนดเวลา การใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ งานท่ีได้รับมอบหมายเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วสามารถ
เห็นผลสําเร็จชัดเจนและเมื่อมีปัญหาในการ ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้เองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา 
เสนะวงศ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับ
หัวหน้างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย M ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสําเร็จใน 
การทํางานอยู่ในระดับมาก และวินิจ ธิวะโต (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
ช.สหเซไกเทค จากัด จังหวัดปทุมธานีพบว่าบุคลากรมีปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
และเบญมาศ ศรีทองดี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์พบว่าบุคคลกรมีแรงจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางาน อยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้เน่ืองมาจากวัฒนธรรมองค์กรยังขาดค่านิยมในด้านการยกย่องชมเชย และขาดความการยอมรับเมื่อบุคคลน้ัน
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ปฏิบัติงานดี ขาดความไว้วางใจ ความเชื่อถือ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรัตน์ โก่งเกษร (2554, 
บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจ ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง และชาลิสา สุคนธพงศ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสํานักงานพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านการ
ยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง 
  3. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองมาจากพนักงานใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานประจําท่ีปฏิบัติพร้อมท้ังงานทําอยู่มีความหลากหลาย ทํา
ให้พนักงานเรียนรู้งานหลายด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินิจ ธิวะโต (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ช.สหเซไกเทค จํากัด จังหวัดปทุมธานีพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมาก และเบญมาศ ศรีทองดี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พบว่าบุคลากรมีแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ทําอยู่ในระดับมาก 
  4. ด้านความรับผิดชอบพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก
บริษัทมีการมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติเหมาะสม มีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้เสร็จตามเป้าหมาย 
และมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา และปรับปรุงงานอย่างเต็มท่ีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานท่ีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย M พบว่าบุคลากรมีปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบอยู่
ในระดับมาก และสุธิภา สายเจริญ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม พบว่าพนักงานมีปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมาก และเบญมาศ ศรีทองดี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก และวินิจ ธิวะโต (2556, 
บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ช.สหเซไกเทค จํากัด จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 
  5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากบริษัท ไม่มีเส้นทางอาชีพท่ีชัดเจน ไม่ส่งเสริมหรือหาเวลาให้ระดับพนักงานได้มีโอกาสเข้าอบรมสัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ซ่ึงสอดคล้องกับ นุชรัตน์ โก่งเกษร (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดับปานกลาง และ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร มหาวิทยาลัย M พบว่า พนักงานมีปัจจัยต่อแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
  6. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธ์ เคารพในความคิดซ่ึงกันและกัน 
เป็นมิตรและเอ้ืออารีต่อกัน และมีการให้คําแนะนําช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ อรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ (2556, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง 
นครราชสีมา พบว่าพนักงานมีปัจจัยต่อแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก และ ธานี แสงจันทร์ 
(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด ท่ีทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก และวินิจ ธิวะโต (2556, บทคัดย่อ) ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ช.สหเซไกเทค จํากัด จังหวัดปทุมธานีพนักงานมีแรงจูงใจด้าน
ความสัมพันธกั์บบุคคลในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก 
  7. ด้านนโยบายและการบริหารพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมากท้ังน้ี
เน่ืองมาจากบริษัทฯมีการประกาศด้านนโยบาย /มีเป้าหมายในการทํางานท่ีชัดเจน มีการช้ีแจงนโยบายให้พนักงานทราบ
ท่ัวถึง มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมีกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานท่ีเหมาะสมชัดเจน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานทํางานอย่างเต็มซ่ึงสอดคล้องกับ อรรถสิทธ์ิ ตันติยุทธ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยต่อแรงจูงใจ
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ปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง นครราชสีมาพนักงานมีปัจจัยต่อแรงจูงใจ
ด้านนโยบายและบริหารงาน อยู่ในระดับมาก และวินิจ ธิวะโต (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ช.สหเซไกเทค จํากัด จังหวัดปทุมธานีพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจด้านนโยบายและบริหารงาน อยู่ในระดับ
มาก 
  8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางท้ังน้ี
เน่ืองมาจากด้านค่าตอบแทนอาจจะไม่เหมาะสมกับความรู้ ความสามรถปริมาณงานในความรับผิดชอบมากเกินไป และ
ด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือพิเศษงานแต่งงาน งานศพ ก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับความเป็นอยู่ในสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนเสริมด้านกิจกรรม กีฬาประจําปี และงานเล้ียงปีใหม่ ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญซ่ึงสอดคล้องกับอ
ทิตยา เสนะวงศ์ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและ
ระดับหัวหน้างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย M พบว่า บุคลากรมีปัจจัยท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจ ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง และ นุชรัตน์ โก่งเกษร (2554, บทคัดย่อ) การศึกษา แรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านเงินเดือน
และค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง 
  9. ด้านความมั่นคงในการทํางานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางท้ังน้ี
เน่ืองมาจากบริษัทฯ มีมาตรฐานในการจัดงานไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง ทําให้เกิดความวิตกกังวลในความมั่นคงใน
ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับ นุชรัตน์ โก่งเกสร (2554, บทคัดย่อ) การศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้านความมั่นคงของงานท่ีทํา  
อยู่ในระดับปานกลาง 
  10. ด้านสภาพการทํางานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางท้ังน้ี
เน่ืองมาจากสภาพการทํางานเช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ไม่เหมาะสมในการทํางานเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม่
เพียงพอในการทํางานสถานที่ทํางานไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทําให้เส่ียงต่อการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับ นุชรัตน์ โก่งเกษร (2554, บทคัดย่อ) การศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิ
เด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พบว่าพนันงานมีแรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานจําแนกตาม สถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพ 
ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพอายุงาน ตําแหน่งงาน ท่ีต่างกันมีระดับแรงจูงใจ ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ด้านการได้การยอมรับนับถือ พนักงานที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน ท่ี
แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน ท่ี
แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความรับผิดชอบพนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงานและตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่าง
กันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานพนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่ง
งาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานพนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และ
ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านนโยบายและการบริหารพนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอายุงาน และตําแหน่งงาน ท่ี
แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
มีระดับแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  ด้านความมั่นคงในการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศและระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านสภาพการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศอายุ อายุงาน และตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจ
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยต่อแรงจูงใจปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง นครราชสีมาจากการศึกษาพบว่าด้านการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกันพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานท่ีแตกต่าง
กัน ส่วนเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และธานี แสงจันทร์ 
(2553, บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด ท่ีทํา 
การปกครองจังหวัดอํานาจเจริญผลการวิจัย พบว่าด้านเพศ พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไม่แตกต่าง กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี และด้านความมั่นคง 
ในงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน ด้านอัตราเงินเดือน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี ด้านความ มั่นคงในงาน ด้านการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านความสําเร็จในชีวิต ด้านความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้านสภาพแวดล้อม ในการทํางานและภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน และด้านระดับตําแหน่ง พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่าภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถ
อนุมานได้ว่าแรงจูงใจในการทํางานยังไม่สามารถส่งผลโดยรวมต่อการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานได้ หรือ
ยังไม่มีแรงจูงใจด้านใดท่ีสามารถดึงดูดให้พนักงานปฏิบัติงานในองค์กรได้นาน ดังน้ันหากองค์กรสามารถปรับปรุงด้าน
แรงจูงใจด้านต่าง ๆ ให้มีระดับมากขึ้น จะส่งผลให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้เป็นระยะเวลานานส่งผลให้องค์กรสามารถลด
อัตราการเข้าออกและการหยุดงานของพนักงานได้ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือผู้บริหารได้ทําการปรับปรุงหรือ
แก้ไขแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี้ 
 1. ด้านการได้การยอมรับนับถือ ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง เร่ืองการได้รับคํายกย่องชมเชยจาก
หัวหน้างานและเพ่ือนรวมงานเมื่อท่านมีผลการปฏิบัติงานดี และได้รับความเช่ือถือจากแผนกอ่ืนในด้านการทํางาน
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ข้อเสนอแนะ บริษัทควรสร้างวัฒนธรรมการยกย่องชมเชยพนักงานท่ีปฏิบัติงานดีจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานอย่าง
สม่ําเสมอในทุระดับ เพ่ือให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานดีได้รับความน่าเช่ือถือและการยอมรับมากขึ้น มีความรู้สึกว่าผลงานที่
ทํามีคุณค่าต่อบริษัท ทําให้มีกําลังใจในการทํางานให้ดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นผู้ท่ีไม่ได้รับคํายกย่องชมเชยให้พยายาม
สร้างผลการทํางานท่ีดี เพ่ือให้ได้รับการยกย่องชมเชยในโอกาสต่อไป และควรจัดกิจกรรมการประกาศยกย่องชมเชยผล
การทํางาน และมอบรางวัลพิเศษให้พนักงานท่ีตั้งใจทํางานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
 2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง เร่ือง การมีโอกาสได้เล่ือน
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูงขึ้น การเข้าอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและการโยกย้ายงานตาม
ความสามารถ ข้อเสนอแนะ บริษัทควรทําแผนการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่งของพนักงานให้มีความชัดเจน แจ้งให้พนักงาน
ทราบถึงโอกาส และความก้าวหน้าในการทํางานร่วมกับองค์กรและเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจใน 
การทํางาน บริษัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการทํางานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานได้มี 
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามรถในการทํางานท่ีดีขึ้น มีความมั่นใจในการทํางานและลดความผิดพลาดรวมถึง
การสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อบริษัท 
 3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง เร่ือง ความเหมาะสมในเร่ือง
รายได้/ค่าจ้าง เกี่ยวกับความรู้ ความสามรถประสบการณ์ปริมาณงานในความรับผิดชอบ สวัสดิการต่าง ๆ ค่า
รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือพิเศษ กีฬาประจําปี และงานเล้ียงปีใหม่ เป็นต้นข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรพิจารณาระดับ
ขั้นเงินเดือนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีการให้รางวัลตามผลสําเร็จของงาน เพ่ือตอบแทน
ความต้ังใจในการทํางานของพนักงาน เช่น การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีให้
พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม เช่น การสัมมนา การพักผ่อนประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างพนักงานทุกคนและผู้บริหารส่งผลให้การทํางานระหว่างฝ่ายหรือ 
การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสวัสดิการ ควรปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ ให้ดีย่ิงข้ึน โดยการรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล และการจัดสถานท่ีพักผ่อน ช่วงเวลา
พัก ลานกีฬา เป็นต้น 
 4. ด้านสภาพการทํางานผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง เร่ืองสถานท่ีทํางานให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม การจัดสภาพการทํางานเช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ให้เหมาะสม และสภาพการทํางานมีความ
ปลอดภัย ข้อเสนอแนะ บริษัทควรปรับปรุงสภาพการทํางานภายในโรงงานการผลิตให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
การจัดเก็บอุปกรณ์ในการทํางานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งาน โดยนํากิจกรรม 5 ส. เข้ามาเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการปรับปรุง และพัฒนาอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัย ด้านสวัสดิการที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ เช่น ผลตอบแทนท่ีพนักงานได้รับ 
โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น 
 2. ควรศึกษาวิจัย เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร รวมถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือนําปัญหา อุปสรรคที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ไปพัฒนา ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 3. ควรศึกษาวิจัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 
 

บรรณานุกรม 
 
ชาลิสา  สุคนธพงศ์. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การค้นคว้า 
 อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ธานี  แสงจันทร์. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ.  
 การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 39 

นุชรัตน์  โก่งเกษร. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 จํากัด. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ. 
เบญมาศ  ศรีทองดี. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธ 
 ประสงค์. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544). การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์คร้ังที่ 2). นนทบุรี: 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วินิจ  ธิวะโต. (2556). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ช. สหเซไกเทคจํากัดจังหวัดปทุมธานี.  
 การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา. 
สุธิภา  สายเจริญ. (2553). ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร  
 (1994) จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
อทิตยา  เสนะวงศ์. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้า 
 งานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลัย M. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
อาปิโก อมตะ จํากัด. (2558). ข้อมูลรายงาน KPI ประจําเดือนของบริษัท. ฝ่ายบุคคล.  
อรรถสิทธิ์  ตันติยุทธ. (2556). ปัจจัยต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กใน 
 อําเภอเมืองนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม. 
Krejcie,  R. V. and Morgan, E. W. (1970). Educational and psychological measurement. New York:  
 McGraw-Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 40

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร* 

The Motivation of  the work ot its staff of Ship and Cargo Operation 
Department Authority of  Thailand Bangkok 

 
 นายบุญชู  เสือรุ่ง** 
 Mr. Boonchue  Surrung 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จํานวน 162 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช้สถิติทดสอบที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานฝ่ายสินค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากจํานวน 4 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ 
ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 6 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านนโยบาย  และการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน และด้านรายได้และสวัสดิการ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน 
ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พนักงานท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study  the work motivation of the cargo 
department staff of  Port Authority of  Thailand  in Bangkok,  and  2) compare the work motivation 
of  the cargo department staff of  Port Authority of  Thailand classified by personal information. The 
sample gained was 162 cargo department staff of Port Authority of Thailand. The instrument used in 
this research was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, means, 
standard deviation,  t-test and ANOVA. 
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 The research results revealed that: 1) holistically the staff work motivation was at moderate 
level; considering by aspects it was found that the 4 high level aspects in descending order were 
work achievement, accreditation, responsibility and relationship between bosses and colleagues; and 
the 6 moderate level aspects in descending order were work security, career development, job 
description, policy and administration, work environment and income and welfare; 2) comparison of  
work motivation of  the cargo department staff of  Port Authority of  Thailand found that: holistically 
the staff with different  age, marital status and average monthly salary had no statistical difference 
whereas holistically the staff with different positions had singnificantly different opinions at .01; and 
the staff with different sex, education level and  service year had significantly different opinions at 
.05. Considering by aspects it was found that in terms of job description aspect the staff with 
different position, service year, age and average monthly salary had significantly different opinions at 
.05. In terms of career development aspect the staff with different average monthly salary had 
significantly different opinions at .05. In terms of bosses and colleagues relationship aspect the staff 
with different educational level had significantiy different opinions at .05. 
 
ความนํา 
 การขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีความเจริญรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้เกิดการแข่งขันระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
ของโลก และระดับนานาชาติ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีส่ิงสําคัญ
ในการเปล่ียนแปลงคือ ข้อมูลข่าวสาร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คุณภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจช้ัน
นําของโลก ตะหนักถึงการสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรสําคัญเป็นอันดับแรก (กัลยาณี สนธิสุวรรณ, 2542, หน้า 2) 
ดังนั้นปัจจัยสําคัญท่ีจะผลักดันให้องค์กร มีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เป็นส่ิงสะท้อนให้เห็น
ถึงความสําเร็จ คือผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีคุณภาพเป็นผลมาจากพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง มีความพึงพอใจใน
การทํางานกระตือรือร้น ทุ่มเทให้กับองค์กร และมีความสุขในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะดีมาก
น้อยเพียงใดน้ัน ส่ิงสําคัญท่ีมีผลต่อการทํางานและบุคคลเพิ่มความพยายามในการทํางานคือ แรงจูงใจในการทํางาน 
บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานสูงจะมีแนวทางในการทํางานท่ีแน่นอน ระดับในการทํางานจะสม่ําเสมอ มีผลการทํางาน
ท่ีดีมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานตํ่า (สร้อยตระกูล (ตวิยานนท์) อรรถมานะ, 2545, หน้า 85) ดังน้ันวิธีหน่ึงท่ี
จะเพิ่มประสิทธิผลและความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ผู้บริหารต้องหา
วิธีการบริหารจัดการกับองค์กร ส่ิงท่ีจะละเลยเสียมิได้คือ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพราะเป็นทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด เป็นองค์ประกอบท่ีเข้าไปแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ แม้ว่าจะมีการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรคนก็ยังต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลเพ่ือให้ผลของงานสําเร็จตามเป้าหมาย การทํางานของคนจะสัมฤทธ์ิ
ผลได้บุคคลต้องมีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจในการทํางาน 
 ผู้บริหารควรหาวิธีสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรต้ังใจทํางาน โดยนําความรู้
ความสามารถของตนออกมาใช้ในการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถกระตุ้นให้คนทํางานตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
องค์กรใดท่ีมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้พนักงานสูงย่อมส่งผลให้องค์กรน้ัน ๆ บรรลุเป้าหมาย เพราะบุคลากร
ดังกล่าวจะทุ่มเทพลังงานและความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพ่ือให้ผลงานสําเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมาย นอกจากน้ันมีบุคคลอีกส่วนหน่ึงเช่ือว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นทํางานช่วยเสริมสร้างความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ให้แก่ผู้น้ันช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและช่วยสร้างคนให้ดีได้ เพราะการทํางานเป็นหัวใจสําคัญของชีวิต
มนุษย์ทําให้ชีวิตมีคุณค่า 
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการดําเนินการและนํามาซ่ึงความ
เจริญของกิจการท่าเรือ ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการต่าง ๆ 
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อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีพนักงานอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายสินค้า พนักงานเป็นกลไก
สําคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือธํารงรักษาคนดีและคนเก่งไว้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างย่ิง นอกจากจะทําให้ทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อการปฏิบัติงานแล้ว ยังทําให้ผู้บริหารสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบายท่ีตอบสนองกับความต้องการของพนักงาน
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทําให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีศักยภาพใน
การแข่งขันในตลาดโลกและรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์การ จากการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นําแนวคิด
และทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพราะ
เป็นทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับมีคนนํามาใช้กันมากและมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการทํางานสอดคล้องกับเน้ือหา
ของงานด้านต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์พนักงานได้รับความพอใจในการทํางาน ซ่ึงจะ
พาองค์กรขับเคล่ือนไปให้บรรลุเป้าหมายและนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จํานวน 280 
ราย (ท่ีมา: ทะเบียนรายช่ือพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, เดือนตุลาคม 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากร โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970,/p./608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 162 คน โดยการสุ่มลูกค้าแบบสะดวก (Convenience sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน อายุงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 2. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 1) ความสําเร็จของงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน 6) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 7) นโยบายและการบริหาร 8) ความมั่นคงในการทํางาน 9) รายได้และสวัสดิการ 10) สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน จํานวน 35 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) โดย
ใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959)   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานฝ่าย
สินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีสะดวก นําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล
จํานวน 162 ฉบับ ในระหว่างวันท่ี 1-30 มกราคม 2559 และขอรับคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 162 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน เป็นรายคู่
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มี
ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.86 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 54.32 
รองลงมา อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 22.84 สถานภาพ โสด ร้อยละ 52.47 รองลงมาสมรส ร้อยละ 45.68 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 48.15 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.78 ตําแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 
82.10 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 15.43 อายุงาน 5-10 ปี ร้อยละ 53.70 รองลงมา 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.84 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 61.73 รองลงมา มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 27.78 
 2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความสําเร็จของงาน พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63-3.94) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
   2. หัวหน้างานไว้วางใจและเช่ือมั่นในความสามารถของท่าน 
   3. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อหัวหน้างานแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการปฏิบัติงาน  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด และสมรส ทุกกลุ่ม
ตําแหน่งงาน อายุงาน 5-10 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
  การยอมรับนับถือ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานใน
แผนกเดียวกัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี ตําแหน่งหัวหน้างาน อายุงาน 15 ปีขึ้นไป รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97-3.30) ทุกรายการ คือ  
   1. งานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด 
   2. ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน 
   3. งานในหน้าที่ของท่านส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   4. งานมีลักษณะท้าทายความสามารถและจูงใจให้อยากปฏิบัติ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างาน อายุงาน 5-10 ปี และ15 ปีขึ้นไป รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
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  ความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.76) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ท่านสามารถปฏิบัติงานจนงานสําเร็จแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติ 
   2. งานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตําแหน่งของท่าน 
   3. ท่านใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ตําแหน่งงานหัวหน้างาน อายุงาน 15 ปีขึ้นไป รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96-3.36) ทุกรายการ คือ 
   1. ท่านได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ 
   2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 
   3. การเล่ือนขั้นและตําแหน่งน้ัน พิจารณาจากพนักงานท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ตําแหน่งงานหัวหน้างาน และผู้บริหาร อายุงานตํ่ากว่า 5 ปี 11-15 ปี 
และ 15 ปีขึ้นไป รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) จํานวน 1 รายการ คือ เมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอาใจใส่ในการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  
  นโยบายและการบริหาร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.90) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83-3.00) ทุกรายการ คือ 
   1. หน่วยงานมีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
   2. หน่วยงานมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
   3. หน่วยงานมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
   4. หน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชา อายุต่ํากว่า 30 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ ตํ่ากว่าตํ่ากว่า 5 ปี และ 11-15 ปี 
  ความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งและหน้าที่ท้ังใน
ปัจจุบันและในอนาคต 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด 
  รายได้และสวัสดิการ งาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.71) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.50-3.09) ทุกรายการ คือ 
   1. สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีได้รับเพียงพอต่อความจําเป็นในการครองชีพ 
   2. มีการพิจารณาการปรับขั้นเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน 
   3. เงินเดือนท่ีรับปัจจุบันเหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ตําแหน่งานหัวหน้างาน และผู้บริหาร อายุงานตํ่ากว่า 5 ปี และ 11-15 ปี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
  สภาพแวดล้อมในการทํางาน งาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.73) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.52-2.91) ทุกรายการ คือ 
   1. หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศทางกายภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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   2. หน่วยงานมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน เช่น ห้องทํางาน แสง และเสียง มีความเหมาะสม  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี 40-50 ปี และมากกว่า 50ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ตําแหน่งงานหัวหน้างาน อายุงานต่ํากว่า 5 ปี 11-15 ปี และ 15 ปี
ขึ้นไป รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
 3./ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ความสําเร็จของงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หัวหน้างานไว้วางใจและเช่ือมั่นในความสามารถของท่าน งานท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมาย และท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อหัวหน้างานแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการปฏิบัติงาน 
  การยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ท่านได้รับการยอมรับ ยกย่อง ช่ืนชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ ความคิดเห็น
ต่าง ๆ ท่ีท่านเสนอแนะมักได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานท่ีสําคัญ และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 คือ งานมีลักษณะท้าทายความสามารถและจูงใจให้อยากปฏิบัติ งานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ และความถนัด และลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ งานในหน้าท่ีของท่านส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พนักงานท่ีมี
ตําแหน่งงาน อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ งานมีลักษณะท้าทาย
ความสามารถและจูงใจให้อยากปฏิบัติ และลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน 
  ความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ 
งานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ งานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตําแหน่งของท่าน 
และท่านใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
  ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ  
ท่านได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 คือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ท่านได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเสมอภาค บุคลากรในหน่วยงานทํางานเป็นทีมโดยยึด
แนวทางร่วมคิดร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ และเมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอาใจใส่ใน
การช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ บุคลากรใน
หน่วยงานทํางานเป็นทีมโดยยึดแนวทางร่วมคิดร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ และเมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอาใจใส่ในการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  นโยบายและการบริหาร พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หน่วยงานมีนโยบายการบริหารท่ีชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ หน่วยงานมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ หน่วยงานมีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน และ
หน่วยงานมีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
  ความมั่นคงในการทํางาน พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับ ท่านมีความรู้สึกเช่ือมั่น 
และศรัทธาในวิชาชีพ และท่านมีความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งและหน้าท่ีท้ังในปัจจุบันและในอนาคต พนักงานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับ และท่านมี
ความรู้สึกเช่ือมั่น และศรัทธาในวิชาชีพ 
  รายได้และสวัสดิการ พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ เงินเดือนท่ีรับปัจจุบันเหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ มีการพิจารณา
การปรับขั้นเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน และสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับเพียงพอต่อความจําเป็นในการ
ครองชีพ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ เงินเดือนท่ีรับปัจจุบันเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ และมีการพิจารณาการปรับขั้นเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน 
  สภาพแวดล้อมในการทํางาน พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตําแหน่งงาน อายุงาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน และส่ิง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน เช่น ห้องทํางาน แสง และเสียง มี
ความเหมาะสม  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 พนักงานฝ่ายสินค้าท่ีปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 80.86 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 54.32 สถานภาพ โสด ร้อยละ 52.47 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 48.15 
ตําแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 82.10 อายุงาน 5-10 ปี ร้อยละ 53.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ร้อยละ 61.73 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และอยู่
ในระดับปานกลาง จํานวน 6 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามลําดับ ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางาน ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ นโยบายและการบริหาร สภาพแวดล้อมในการทํางาน และรายได้และ
สวัสดิการ มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัชณี กล่ันสอน (2553, หน้า 1) พบว่าบุคลากรมีการรับรู้ปัจจัยแรงจูงใจใน
การทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทําให้เห็นว่าควรส่งเริมเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทํางานให้มากย่ิงขึ้น เมื่อแยก
อภิปรายเป็นรายด้านดังน้ี 
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 ความสําเร็จของงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน สามารถทํางานให้สําเร็จได้ตามเป้าหมายหรือตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยที่หัวหน้างานมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง และรู้สึกภูมิใจเมื่อหัวหน้า
งานแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการปฏิบัติงาน  
 การยอมรับนับถือ พนักงานรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานในแผนกเดียวกัน 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด ทําให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายมี
ขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน มีความท้าทายความสามารถและจูงใจให้อยากปฏิบัติ 
 ความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็นในด้านของความสามารถในการปฏิบัติงานจนงานสําเร็จแม้จะเลย
เวลาปฏิบัติงานปกติ งานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
 ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พนักงานมีความได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน การเล่ือนขั้นและตําแหน่งนั้น พิจารณาจากความสามารถของ
พนักงานอย่างเหมาะสม 
 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับผู้บังคับบัญชามีคอยให้
คําปรึกษาขณะเกิดปัญหาขึ้นภายในหน่วงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเอาใจใส่ในการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพ่ือให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด 
 นโยบายและการบริหาร พนักงานมีความคิดเห็นในด้านของหน่วยงานมีการมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ มีนโยบายการบริหารท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
 ความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งและหน้าท่ีท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 รายได้และสวัสดิการ พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีได้รับมีความ
เพียงพอต่อความจําเป็นในการครองชีพ การพิจารณาการปรับขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมกับผลงาน เงินเดือนที่รับ
ปัจจุบันเหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 สภาพแวดล้อมในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานมีบรรยากาศทางกายภาพเอื้อต่อ 
การปฏิบัติงาน เช่น ห้องทํางาน แสง และเสียง มีความเหมาะสม พร้อมท้ังมีอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (1959, pp. 113-115) ตามทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two-
factor Theory) เป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) หรือองค์ประกอบด้านกระตุ้นเป็นปัจจัยท่ีสร้าง
แรงจูงใจในทางบวกซ่ึงจะเป็นผลให้ผู้ทํางานเกิดความพอใจในการทํางานมีลักษณะสัมพันธ์กับเร่ืองงานโดยตรงปัจจัย
ด้านน้ี และปัจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) หรือองค์ประกอบด้านอนามัยเป็นปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
การทํางาน มีลักษณะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงานปัจจัยด้านน้ี โดยผู้บริหารควรเน้นถึงปัจจัย
กระตุ้นท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานพยายามรักษาปัจจัยคํ้าจุนให้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ทํางาน
เกิดความไม่พอใจในการทํางานปัจจัยทั้งสองด้านจึงต้องมีความควบคู่กันไปด้วยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการทํางานมี
ส่วนสําคัญไม่น้อยโดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันซ่ึงคุณภาพชีวิตและเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้ามากนอกจากจะ
ช่วยสร้างความพอใจในการทํางานแล้วยังเป็นตัวช่วยให้ปัจจัยกระตุ้นมีพลังแรงข้ึนด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ Pigors & Myers (1981, p. 116) พบว่า แรงจูงใจในการทํางานเป็นส่ิงท่ีจะตอบสนองความต้องการท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจของบุคคล เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถและมีความปลอดภัยความก้าวหน้าในสายงานความมั่นคงในอาชีพความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานในการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 หน่วยงานควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร เอาใจใส่ดูแลให้
ความยุติธรรม เพราะธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยเสริมในการดํารงชีวิต ในเมื่อมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมจึงมีความต้องการในด้านการยอมรับจากบุคคลในสังคม ความอยู่รอด มีตําแหน่งการงานท่ีมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แรงจูงใจมีความสําคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพราะแรงจูงใจจะเป็นพลังสร้างขวัญ
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และกําลังใจในการทํางาน ทําให้เกิดสุขภาพจิตท่ีดีในการทํางาน แรงจูงใจมีความสําคัญต่อองค์กร เพราะเมื่อบุคคลมี
แรงจูงใจในการทํางานทางบวก มีแนวคิดท่ีดีต่อองค์กร หากองค์กรใดให้ความสําคัญกับธรรมชาติของมนุษย์ เข้าใจความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ก็จะทําให้องค์กรนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะผู้ปฏิบัติงานกลมเกลียวเป็นหน่ึง
เดียวกันก็ส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ความสําเร็จของงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการใช้วิธีการ
หมุนเวียนเปล่ียนงาน การมอบหมายเพิ่มเติม หรือการขยายหน้าท่ี ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพ่ิมความท้าทายในงาน 
เช่ือมั่นในความสามารถให้พนักงานรู้สึกภูมิใจเมื่อหัวหน้างานแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการปฏิบัติงาน และสามรรถ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายสามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
 การยอมรับนับถือ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีหัวหน้างานต้องมีส่วนใน
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ให้มีความไว้เน้ือเช่ือใจต่อกัน รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงานในแผนกเดียวกัน และมีการมอบหมายงานสําคัญอย่างชัดเจน เพ่ือให้หัวหน้างานเป็นกําลังสําคัญของ
หน่วยงานในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานแก่พนักงาน ซ่ึงหัวหน้างานมีการยอมรับ ยกย่อง ช่ืนชมทุกคร้ังเมื่อ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการวางแผน
และกําหนดทิศทางระบบการทํางานให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
มอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อพนักงาน เพ่ือเป็นการลดความล่าช้า ความผิดพลาด ทําให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เกิดความท้าทายและ
จูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 ความรับผิดชอบ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้หน่วยงานมีการจัดทํา
แผนงานให้ตรงตามความความรู้ความสามารถของพนักงาน และเหมาะสมกับตําแหน่ง เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานและสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีสามารถทําให้งานสําเร็จแม้จะเลย
เวลาปฏิบัติงานปกติ 
 ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
ให้มีการจัดทําแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพท่ีชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์หรือหาช่องทางแจ้งข้อมูลแก่พนักงาน
ให้ทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง พิจารณาจากพนักงานท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสม และควรมี
การข้ึแจงถึงขึ้นตอนในการพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถเล่ือนขั้นและตําแหน่ง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ การปรับปรุงเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีให้กับพนักงานควรจัดให้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการดูงานในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร 
 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะควรมีการส่งเสริมหรือจัดทํากิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เพ่ือ
ป้องกันการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม และความไว้
วางไว้ระหว่างกัน เพ่ือทําให้การทํางานร่วมกันบรรลุถึงเป้าหมาย 
 นโยบายและการบริหาร  พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการช้ีแจง
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารท่ีชัดเจนเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ใน 
การทํางานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกําหนดบทบาทหน้าท่ีในการทํางานของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสม 
 ความมั่นคงในการทํางาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากหน่วยงานมีช่ือเสียง 
ได้รับการยอมรับ ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการสร้างความเช่ือมั่นใก้เกิดแก่พนักงาน ให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่น และศรัทธาใน
วิชาชีพ ซ่ึงทําได้โดยการพัฒนาความสามารถในการทํางาน หากว่าพนักงานเป็นผู้มีคุณภาพในการทํางานแล้ว หน่วยงาน
ย่อมเลือกพนักงานน้ันทํางานให้ หรือสามารถทํางานที่ใดก็ได้ ซ่ึงเป็นการสร้างทางเลือกให้พนักงานพร้อมกับความมั่นใจ
ในตนเองด้วย ทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งและหน้าที่ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
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 รายได้และสวัสดิการ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการจัด
สวัสดิการและผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อการครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังน้ันผู้บริหารควร
เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท้ังน้ีโดยอาจปรับปรุงเกี่ยวกับการเล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับพนักงาน เพ่ือทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และส่งผลให้พนักงานมี
ความสุขและทุ่มเทการทํางานให้มากย่ิงขึ้น 
 สภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้
หน่วยงานมีการพิจารณาสนับสนุนจัดสรรอุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน เช่น ห้องทํางาน แสง และเสียงให้เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ทําการศึกษาลักษณะพฤติกรรมเก่ียวกับการทํางานเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานให้ดีย่ิงข้ึน 
 2. ทําการศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถนํามาวัดความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นของพนักงานในองค์การ 
 3. ทําการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน 
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ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า 
บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ* 

The Marketing Mix in Purchasing Dry Ice Products of Freezco Company 
Limited Customers in Samut Prakan Province 

 
 นางสาวธัญญาภรณ์  ประทุมมา** 
 Miss Thanyaporn  Prathumma 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของ
ลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลของลูกค้า กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีซ้ือนํ้าแข็งแห้ง ของบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 136 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าแข็งแห้ง ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลําดับจากคะแนน
เฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ 2) ผล 
การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จําแนก
ตามข้อมูลของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกซ้ือนํ้าแข็งแห้ง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการ
เป็นลูกค้าต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือน้ําแข็งแห้ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และลูกค้าท่ีมีการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าแข็งแห้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ และยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านราคา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการเป็น
ลูกค้าต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the marketing mix in purchasing dry ice 
products of Freezco Company Limited customers in Samut Prakan Province, and 2) compare the 
marketing mix in purchasing dry ice products of Freezco Company Limited customers classified by 
customer information. The sample used in this research was 136 dry ice purchasing customers of 
Freezco Company Limited customers in Samut Prakan Province. The instrument used in this research 
was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, means, standard deviation, t-test and 
ANOVA. 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The research results revealed that: 1) holistically the customer opinions on marketing mix in 
purchasing dry ice was at high level; considering by aspects it was found that the 4 high level 
aspects in descending order were distribution channel, promotion, price and product. 2) The results 
in comparing the marketing mix in purchasing dry ice products of Freezco Company Limited 
customers classified by customer information were found that: holistically the opinions of the 
customers with different work positions had no statistical difference; and the customers with 
different business types and customer service periods had significantly different opinions in 
marketing mix in purchasing dry ice at .01; and the customers with different average monthly 
purchasing orders had significantly different opinions in marketing mix in purchasing dry ice at .05 
respectively. Considering by aspects, it  was found that the customers with different business types 
had significantly different opinions in terms of product at the statistical significance at .01; the 
customers with different business types and average monthly purchasing orders had significantly 
different opinions in terms of price at of .01; and the customers with different business types and 
duration of being customers had significantly different opinions in terms of distribution channel at 
.01. 
 
ความนํา 
 การนําความเย็นมาใช้กับชีวิตประจําวันและกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระยะแรกใช้นํ้าแข็งหลอดหรือนํ้าแข็ง 
ยูนิค ตู้แช่ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึน จึงสามารถผลิตนํ้าแข็งแห้ง ขึ้นมาใช้สําหรับรักษาความเย็นในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ความเย็นรักษาอุณหภูมิโดยเฉพาะ เพราะน้ําแข็งแห้งมีความเย็นอุณหภูมิ - 79 องศา สามารถ
รักษาความเย็นได้ดี มีคุณภาพ นํ้าหนักเบา ราคาถูก จัดเก็บง่าย ไม่มีกล่ิน ไม่มีสี ไม่เฉอะแฉะ สามารถนํานํ้าแข็งแห้งไป
ใช้งานได้อย่างสะดวก และการจัดเก็บไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และท่ีสําคัญจึงเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 เนื่องจากในปี 2541 เกิดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงคือการที่อุณหภูมิเฉล่ีย
ของโลกเพ่ิมข้ึนจากผลของภาวะเรือนกระจกซ่ึงมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 
การเผาไหม้เช้ือเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งผลให้การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนต้องชะลอตัวลงอย่างรุนแรงและท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อธุรกิจนํ้าแข็งแห้งโดยตรง ซ่ึงอุปสงค์กลุ่ม
ลูกค้าขาดความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งท่ีใช้วัตถุดิบหลักจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิต
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สะดวกและเหมาะแก่การนําไปใช้งานกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ต่อมาผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งมีวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ืองในเชิงของคุณภาพของสินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายท้ังในด้านวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต รูปแบบนํ้าแข็งแห้งท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเพ่ือใช้งานทางด้านเทคนิคตามความจําเป็นในปัจจุบัน เช่น การใช้อุณหภูมิ - 79 องศา ใน
การแช่อาหารต่าง ๆ และอุตสาหกรรมไอศกรีม อุตสาหกรรมไส้กรอกและเน้ือสัตว์ อุตสาหกรรมขนส่งอาหารแช่แข็ง 
การขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ด้านการแพทย์ บดเย็นวัสดุสังเคราะห์ อุตสาหกรรมด้านการทําความสะอาดเครื่องจักรและ
แม่พิมพ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แช่เหล็ก ทําหมอกควัน ทําฝนหลวง เป็นต้น 
 ตลาดธุรกิจจําหน่ายน้ําแข็งแห้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดใหญ่และเป็นสินค้าประกอบหลักในการรักษา
ความเย็นและแช่แข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ สินค้านํ้าแข็งแห้งยังเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมรักษา
ความเย็นและการแช่แข็งมายาวนานกว่า40 ปี ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทดแทนอ่ืน อย่างไรก็ตามการเข้ามา
ของสินค้าทดแทนท่ีมีความหลากหลายประกอบกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการคัดเลือกอย่าง
พิถีพิถันจากผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเลือกบริโภคสินค้ารักษาความเย็นและ
การแช่แข็งเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าท่ีสุด ประกอบกับตลาดนํ้าแข็งแห้งมี
การแข่งขันท่ีรุนแรง ตลาดมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามโครงสร้างประชากรของประเทศ ด้วยพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
การผลิต การแข่งขันตลาดอุตสาหกรรมต้องแข่งขันกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ และผู้ผลิตท่ีมีศักยภาพจากต่างประเทศ
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ท่ีอาจเข้ามาลงทุนเมื่อตลาดเติบโต ทําให้ผู้ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมต้องระวังรอบด้านและจัดวางกลยุทธ์  ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีกําลังเป็นปัญหาสําคัญของโลกขณะนี้ เป็นส่วนหน่ึง
ในการช่วยรักษาช้ันบรรยากาศของโลกโดยนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งธรรมชาติเพ่ือมาใช้ในกระบวนการผลิต
โดยลดภาวะโลกร้อนช่วยชะลอการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศ ทําให้สินค้าท่ีออกสู่ตลาด
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและทําให้ผู้บริโภคใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งของลูกค้า 
บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางบริษัทฯสามารถนําข้อมูลจากการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคต การวางแผนนโยบายในการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ 
จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลของลูกค้า 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลของลูกค้าแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า
บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ มีขอบเขตการวิจัย ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีมาซ้ือนํ้าแข็งแห้งใน
บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2558 จํานวน 210 คน (ข้อมูลจากสถิติการขายของบริษัท ฟรีซโก้ 
จํากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie   and   Morgan (1970, p. 608) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 136 คน   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ตอน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ รูปแบบของธุรกิจ ตําแหน่งงาน ประเภทของธุรกิจ 
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า และยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําแข็งแห้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) 
จํานวน 24 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.75 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้า
ท่ีมาซ้ือนํ้าแข็งแห้งในบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 136 ฉบับ โดยวิธีสะดวก และขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 31 มกราคม 
2559 ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําแข็งแห้ง ของลูกค้า บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ มีดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีรูปแบบของธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด มีตําแหน่ง
งานเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซ้ือ ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม รองลงมาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า มากกว่า 1 ปี ยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท 
 2. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า บริษัท ฟรีซโก้ 
จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ลูกค้า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
นํ้าแข็งแห้ง บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84-4.18) จํานวน 3 อันดับแรก คือ 
   1. สินค้ามีคุณภาพ 
   2. ตราย่ีห้อเป็นท่ีรู้จัก มีความน่าเช่ือถือ 
   3. ขนาดและรูปร่างได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ตําแหน่งงานผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายจัดซ้ือ และ
พนักงาน ทุกกลุ่มประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า 4 เดือน – 1 ปี และมากกว่า 1 ปี ยอดการส่ังซ้ือเฉล่ีย
ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท 20,000-50,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท 
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  ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน  
ระดับมาก ( X = 3.92-4.00) ทุกรายการ 3 อันดับแรก คือ 
   1. ระยะเวลาและเง่ือนไขในการชําระเงินเหมาะสม 
   2. มีราคาโดยรวม (รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง) ท่ีเหมาะสม 
   3. การปรับราคาตามสภาวะตลาดอย่างสมเหตุสมผล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ทุกกลุ่มตําแหน่งงาน ทุกกลุ่ม
ประเภทของธุรกิจ ทุกกลุ่มระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ทุกกลุ่มยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84-4.06) ทุกรายการ 3 อันดับแรก คือ 
   1. มีการสํารองสินค้าเพียงพอต่อการส่ังซ้ือทุกคร้ัง 
   2. การจัดส่งสินค้ามีความรวดเรว็และตรงเวลา 
   3. อยู่ในพ้ืนที่ท่ีเข้าถึงง่าย สังเกตเห็นชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ทุกกลุ่มตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มประเภทของธุรกิจ 
ทุกกลุ่มระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ทุกกลุ่มยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74-3.98) ทุกรายการ 3 อันดับแรก คือ 
   1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ 
   2. บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ 
   3. การให้ข้อมูลและแนะนําผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งของพนักงานขาย ณ จุดขายสินค้า 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ทุกกลุ่มตําแหน่งงาน ทุกกลุ่ม
ประเภทของธุรกิจ ทุกกลุ่มระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ทุกกลุ่มยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้า 
บริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลของลูกค้าพบว่า ลูกค้าท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิด
ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และลูกค้าท่ีมียอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ สินค้ามี
คุณภาพ ตราย่ีห้อเป็นท่ีรู้จัก มีความน่าเช่ือถือ และมีการรับประกันสินค้า และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 คือ บริษัทผู้จําหน่ายมีบริการหลังการขาย 
  ลูกค้าท่ีมีตําแหน่งงาน ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ตราย่ีห้อเป็นท่ีรู้จัก มีความน่าเช่ือถือ ขนาดและรูปร่าง
ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน มีการรับประกันสินค้า และบริษัทผู้จําหน่ายมีบริการหลังการขาย และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ตราย่ีห้อเป็นท่ีรู้จัก มีความน่าเช่ือถือ มี 
การรับประกันสินค้า สินค้ามีคุณภาพ และขนาดและรูปร่างได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน 
  ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ยอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 คือ ราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานมีราคาโดยรวม (รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง) ท่ี
เหมาะสม และราคาไม่แพงถ้าเทียบกับตราย่ีห้ออื่น และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ราคาไม่
แพงถ้าเทียบกับตราย่ีห้ออ่ืน การปรับราคาตามสภาวะตลาดอย่างสมเหตุสมผล 
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  ลูกค้าท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ราคามีความเหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐาน และ มีราคาโดยรวม (รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง) ที่เหมาะสม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับตราย่ีห้ออื่น 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ลูกค้าท่ีมีตําแหน่งงาน ลูกค้าท่ีมียอด 
การส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็วและตรงเวลา 
การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้หลายช่องทาง และมีการสํารองสินค้าเพียงพอต่อการส่ังซ้ือทุกครั้ง และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็วและตรงเวลา 
  ลูกค้าท่ีมีประเภทของธุรกิจ ลูกค้าท่ีมีระยะเวลาในการเป็นลูกค้าต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 คือ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้หลายช่องทาง มีการสํารองสินค้าเพียงพอต่อการส่ังซ้ือทุกครั้ง อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึง
ง่าย สังเกตเห็นชัดเจน สถานท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ/เก้าอี้พักผ่อน เป็นต้น และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้หลายช่องทาง และสถานท่ีมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ/เก้าอ้ีพักผ่อน เป็นต้น 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าลูกค้าท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ตําแหน่งงาน ลูกค้าท่ีมีระยะเวลาในการเป็น
ลูกค้า ลูกค้าท่ีมียอดการส่ังซ้ือเฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ การให้ข้อมูลและแนะนํา
ผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งของพนักงานขาย ณ จุดขายสินค้า  บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์ อีเมล์ 
ฯลฯ มีการส่งเสริมการขาย เช่น จัดรายการพิเศษโดยมีของแถม เป็นต้น มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น จัดรายการ
พิเศษโดยมีของแถม เป็นต้น มีบัตรกํานัลหรือบัตรแลกซ้ือ (Voucher) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้ง ของลูกค้าบริษัท ฟรีซโก้ จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออยู่ในระดับมาก ( X = 3.85)  เน่ืองจากกลุ่มลูกค้ามีความเช่ือถือใน
สินค้าว่ามีคุณภาพ ตราย่ีห้อเป็นท่ีรู้จัก มีการรับประกันสินค้า และทางบริษัทผู้จําหน่ายมีบริการหลังการขาย ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงที่สนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับ
ผลประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของ Kolter 
and Armstrong (2006, p.19) กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพ่ือให้มี
อิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังท่ีรู้จักกันว่า 4P’s 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place or distribution) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พันธ์วิรา ชูสกุล (2558, หน้า 1) เรื่องพฤติกรรมและส่วนประสม
การตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ผลวิจัยพบว่าเหตุผลท่ีซ้ือเพราะ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ส่ือท่ีเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือคือข้อมูลจากนักธุรกิจอิสระ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับส่วน
ประสมการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านราคา ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่องของราคา มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) โดยเห็น
ว่าควรมีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน มีการปรับราคาตามสภาวะตลาดอย่างสมเหตุสมผล ต้องคํานึงถึงความ
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ต้องการและความสามารถในการตอบสนองลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของ 
Kolter and Armstrong (2006, p.19) กล่าวถึงด้านการกําหนดราคา ต้องคํานึงถึงต้นทุนของลูกค้า (Customer cost) 
เพราะรายรับของธุรกิจคือรายจ่ายของผู้ซ้ือ กิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการกําหนดราคาสินค้าและ       
บริการ ประเด็นสําคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสินค้าท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List price) 
ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment 
period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ (Credit terms) และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของนักท่องเท่ียวชาวไทยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ของ 
กิ่งมณี  เกรียงไกรพิพัฒน์ (2552, หน้า 1) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาพรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าให้ความสําคัญในเร่ืองของช่องทางการจัดจําหน่าย มีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) โดยมีการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงง่าย สังเกตเห็นชัดเจน 
และมีการสํารองสินค้าเพียงพอต่อการส่ังซ้ือทุกคร้ัง การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้หลายช่องทาง สถานท่ีมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ การจัดจําหน่ายต้องคํานึงถึงความสะดวกในการซื้อของลูกค้า (Convenience) ด้วยการเพ่ิมจุดจําหน่าย 
การส่งสินค้าถึงบ้าน และการส่ังซ้ือทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดของ Kolter and Armstrong (2006, p.19) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสม มี
ความ สําคัญต่อกําไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น 
การต้ังราคา การโฆษณา เกรดสินค้า หรือการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายตัวสินค้า จาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้า ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบ
ช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจน้ัน และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสม
การตลาดของโรงงานนํ้าแข็งสากล ในจังหวัดเชียงราย ของ สุรัตนา กัวตระกูล (2555, หน้า 1) ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบของธุรกิจเป็นบริษัทจํากัด ยอดส่ังซ้ือนํ้าแข็งโดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ประเภทของธุรกิจเป็นร้าน
มินิมาร์ท/ร้านขายของชํา ระยะเวลาที่เปิดดําเนินธุรกิจ 6-10 ปี ซ้ือนํ้าแข็งจากโรงงานน้ําแข็งสากล ทุกวัน ชนิดของ
นํ้าแข็งท่ีส่ังซ้ือ คือนํ้าแข็งหลอดใหญ่ ส่ังซ้ือน้ําแข็งมากกว่า 4 กระสอบ/วัน สาเหตุในการเลือกซ้ือน้ําแข็งจากโรงงาน
นํ้าแข็งสากล เน่ืองจากนํ้าแข็งใสสะอาดปราศจากตะกอนและส่ิงปนเปื้อน และลูกค้าธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่มีการซ้ือน้ําแข็ง
จากท่ีอื่น (ซ้ือจากโรงงานนํ้าแข็งสากลเป็นหลัก) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออยู่
ในระดับมาก ( X = 3.91) โดยมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ การให้ข้อมูลและแนะนําผลิตภัณฑ์น้ําแข็งแห้ง
ของพนักงานขาย ณ จุดขายสินค้า บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ การส่งเสริมการขาย 
เช่น มีบัตรกํานัลหรือบัตรแลกซ้ือ (Voucher) จัดรายการพิเศษโดยมีของแถม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเร่ือง 
ส่วนประสมทางการตลาดของ Kolter and Armstrong (2006, p.19) กล่าวถึงการส่งเสริมการตลาด ต้องคํานึงถึง 
การส่ือสารกับลูกค้า (Communication) ด้วยการทํากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบถึง
ผลประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับและความเปล่ียนแปลงของธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมในการเลือกซ้ือยา
ของผู้บริโภค ในเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ของ กฤษณะ ฐานวรกูล (2550, หน้า 1) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ี
คิดว่าสําคัญท่ีสุดสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ยาคือ ประสิทธิภาพในการรักษาและบรรเทาอาการ ปัจจัยท่ีชอบท่ีสุดในด้านราคา
ยาคือ สินค้ามีราคาสมเหตุสมผลอาการ ปัจจัยท่ีชอบท่ีสุดสําหรับสถานที่ขายยาคือ ความสะอาด วิธีการท่ีชอบท่ีสุด 
ส่วนในด้านส่งเสริมการตลาดคือ การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ใบปลิว การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ถ้าหากร้านขายยามีการจัด
รายการสมนาคุณ ลด แลก แจก แถม วิธีการท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ลดราคาเป็นเงินสด ปัจจัยท่ีคิดว่าสําคัญท่ีสุดท่ีพนักงาน
ขายยาพึงมีต่อลูกค้าคือ ความเอาใจใส่และสนใจต่อลูกค้า 
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ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้าแข็งแห้งของลูกค้า บริษัท ฟรีซโก้ 
จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าและนําไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปโดยเฉพาะการให้บริการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทควรใช้กลยุทธ์ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาปรับปรุงเร่ืองของคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าโดยให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า มีการรับประกัน
สินค้าและมีบริการหลังการขาย 
 2. ด้านราคา บริษัทควรให้ความสําคัญในเรื่องของราคาท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน ราคาไม่แพง
ถ้าเทียบกับตราย่ีห้ออื่น โดยการให้ส่วนลดหรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ การให้เครดิตลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและ
เช่ือมั่น สร้างความพึงพอใจในราคาท่ีผู้บริโภคพอใจ 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย บริษัทควรมีการจัดการด้านช่องทางการจําหน่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าควรมี
การจัดจําหน่ายท่ัวไปในท้องตลาดและมีสถานที่จอดรถ มีการทําป้ายบอกทางให้เห็นได้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการให้ความสําคัญในเรื่องการจัดส่งสินค้าควรมีความรวดเร็วและตรงเวลา มีการสํารองสินค้า
เพียงพอต่อการส่ังซ้ือทุกคร้ัง 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทควรมีให้ความสําคัญในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
ควรทําอย่างสม่ําเสมอโดยการส่งเสริมการขาย เช่น จัดรายการพิเศษโดยมีของแถม พนักงานให้ข้อมูลแนะนําผลิตภัณฑ์
นํ้าแข็งแห้ง ณ จุดขายสินค้า กระตุ้นปริมาณและความถี่ในการส่ังซ้ือ รวมถึงช่วงเวลาที่ส่ังซ้ือให้มีความแน่นอนมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตนํ้าแข็งแห้งของลูกค้า 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมีผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน 
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การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอรท์ อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร*ี 

Decision Making of Customers on Using Services of Cha-Am Cabana 
Resort, Cha-Am district, PetchaburiProvince 

 
 นางสาวธนภร  ใจใหญ่** 
 Miss. Thanaporn  Jaiyai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอํา คาบาน่ารีสอร์ท 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอํา คาบาน่ารีสอร์ท จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่า รีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 2) ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการ
ของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
และด้านพนักงานให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้านพนักงานให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study decision making of customers on using 
services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province, 2) compare decision making of 
customers on using services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province based on 
personal background. Sample group 132 customers using services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, 
Petchaburi province. Questionnaireswere used as a research tools. Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation,t-test mean deviation, and ANOVA. 
 The results of the research indicated that: 1) overall score of decision making of customers 
on using services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province was determined at a high 
level. Determining in term of aspect, opinions given to each aspect were at a high level 
includingproduct and service aspect, price aspect, distribution aspect, promotion aspect, service staff 
aspect, service procedure aspect, and physical environment aspect. 2) The comparison of decision 
making of customers on using services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburiprovince 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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showed that customers with different gender, age, marital status, educational level, and occupation 
had no significant difference in opinion. However, customers with different monthly income had 
difference in opinions at .01 Considering in term of aspects, customers with different monthly 
income had significant difference in opinions given on product and service aspect, and service staff 
aspectsat .01 and .05 when given on price aspect, distribution aspect, and promotion aspect. 
Moreover, customers with different marital status had significant difference in opinions on service 
staff at .01.  
 
ความนํา 
 ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีวิวัฒนาการท่ียาวนาน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการโรงแรมเป็นส่วนสําคัญในการรองรับหรือยกระดับในแบบสากลมากข้ึน เพ่ือการก้าว
พัฒนาให้เป็นส่ิงหน่ึงในรายได้หลักสําคัญ ดังน้ันธุรกิจโรงแรมจึงมีส่วนสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะท่ีเป็น
สถานท่ีอํานวยความสะดวกสบายด้านท่ีพัก และศูนย์รวมในการให้บริการต่าง ๆ ท้ังในกลุ่มบุคคลในหน่วยงานราชการ
หรือธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย 
 ธุรกิจโรงแรม นับว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค โดย
มีการใช้สถานท่ีของโรงแรมท้ังในส่วนของห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคมากขึ้น แม้ว่าปี 
2550 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลดลง จากประมาณการเดิมท่ีร้อยละ 4.50-5.00 เป็นร้อยละ 3.50-4.50 โดย
เป็นผลหลักมาจากแนวโน้ม การชะลอตัวของการลงทุนในประเทศ ท่ีถูกผลกระทบจากปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง 
รวมท้ังปัญหาท่ีเก่ียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ในขณะท่ีการส่งออกของไทย มีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวลงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินบาทตลอดจนการเปรียบเทียบกับฐานท่ีสูงขึ้นในปี 
2549 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการอ่อนตัวของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ตามภาวะราคา
นํ้ามัน รวมท้ังจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบ้ียในระบบ ท่ีนําโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ริมทะเลฝ่ังอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ 
ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีช่ือปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักท่ี 1 สมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี คือ มี
ศิลปวัตถุมากมาย ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า เพชรบุรีเคยเป็น บ้านเมืองท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวร ซ่ึงมีอายุ
ย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัย ทวาราวดี ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ บ้านเมืองสงบสุข ความสวยงาม และบรรยากาศท่ีน่าอยู่
ของ เมืองเพชรบุรี ทําให้เพชรบุรีมีสถานที่สําคัญ ๆ เกิดข้ึนหลายแห่ง เห็นได้จากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมาก จึงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบนภูเขาเตี้ย ๆ ใกล้ตัวเมือง และ
พระราชทานนามว่า พระนครคีรี เพ่ือใช้เป็นท่ีต้อนรับแขกเมือง พระนครคีรี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ได้โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น อีกแห่งหน่ึงในตัวเมืองเพชรบุรี คือ พระราม
ราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปีน และด้วยความเช่ือท่ีว่า อากาศชายทะเล อาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) จึงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวัง พระราชนิเวศน์มฤคทายวันขึ้นท่ีชายหาดชะอํา 
 ต้ังแต่นั้นมาชายหาดชะอําก็ได้เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงลําดับต้น ๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทย
ตลอดมา หาดชะอําจึงได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และยกฐานะเป็นอําเภอชะอํา ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้จัดขบวนรถไฟพิเศษ นําเท่ียวกรุงเทพฯ – ชะอํา ทุกวันหยุด สถานท่ีพักบนหาดชะอํา มีท้ังโรงแรมมาตรฐาน โรงแรม
ขนาดเล็ก เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท บูติกรีสอร์ท บังกะโล บ้านพัก บูติกโฮเต็ล ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ริมทะเล ซ่ึงราคาก็จะ
แตกต่างกันไปตามประเภท และขนาดของโรงแรม 
 โรงแรม ชะอําคาบาน่ารีสอร์ท เปน็โรงแรมขนาดกลาง สถานท่ีตั้ง 168 ถ.คลองเทียน ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีบรรยากาศแบบชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยมีการออกแบบท่ีผสมผสานระหว่างความร่วมสมัยก่ึงความเป็น
ธรรมชาติ แบบวิถีชีวิตคนริมทะเล โรงแรม ชะอําคาบาน่ารีสอร์ท จัดเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีเน้นเอกลักษณ์ใน 
การดํารงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย สบายด้วยบรรยากาศแบบติดทะเล มีสถานท่ีกว้างขวาง ท้ังท่ีจอดรถภายในรีสอร์ท ลานจัด
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เล้ียง และห้องอาหาร ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับบรรยากาศของชายทะเล ส่วนของท่ีพักแบบสไตล์รีสอร์ท รองรับลูกค้าได้ประมาณ 
120 ท่าน เรือนพักแบ่งออกเป็น 2 สไตล์ คือ แบบรีสอร์ท และแบบเรือนแถว 
 แต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงธุรกิจบริการด้านท่ีพักยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
สําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเท่ียว และมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการท่องเท่ียว
ยังมีบทบาทด้านการส่งเสริมการจ้างงาน เช่น บริการด้านท่ีพัก อุตสาหกรรมสินค้า และหัตถกรรมพ้ืนเมือง ของท่ีระลึก 
สินค้าเกษตรท้องถิ่น และบริการทัวร์ รถเช่า เป็นต้น ในปัจจุบันธุรกิจด้านบริการท่ีพักแรมน้ันมีการแข่งขันท่ีสูงมากข้ึน 
จํานวนห้องพักท่ีมีจํานวนมากขึ้น อีกท้ังการมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมกว่า และการบริหารและดําเนินงานท่ีเป็น
ระบบกว่า จะช่วยให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักแรม 
 จากปัจจัยท่ีสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษา การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอํา 
คาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่พักแรม 
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจเก่ียวกับ
การบริการสถานท่ีพักแรมได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้าจําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
 
สมติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจใช้บริการในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรม ชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 จํานวน 200 คน (ข้อมูล : โรงแรมชะอํา 
คาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนพฤษภาคม 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้จากการเก็บแบบสะดวก และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. สถานภาพส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงแรม ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งงาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 2. การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของ 
ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการโรงแรมชะอําคา
บาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 132 ฉบับ ในช่วง
เดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคุณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่า 
รีสอร์ท ของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10 อายุ 
20-30 ปี ร้อยละ 34.10 รองลงมา 31-40 ปี ร้อยละ 30.30 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.40 รองลงมา หม้าย / หย่าร้าง 
ร้อยละ 21.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.10 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญา ร้อยละ 29.50 อาชีพ รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ.ร้อยละ 53.80 รองลงมา บริษัทเอกชน ร้อยละ 19.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
40.20 รองลงมา ต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 28.80 
 2. การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าลูกค้า มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรมชะอําคาบาน่า รีสอร์ท 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51–3.81) ทุกรายการ คือ 
   1. ช่ือเสียงของโรงแรมเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
   2. สถานที่ต้ังของท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
   3. มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 
   4. ขนาดของห้องพักมีความเหมาะสม 
   5. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก 
   6. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท และ 10,000-20,000 
บาท 
  ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.51-3.84) ทุกรายการ คือ 
   1. ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นราคาท่ียุติธรรม 
   2. ห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
   3. มีการกําหนดราคาห้องพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และบรษัิทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87-3.89) ทุกรายการ คือ 
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   1. การจองห้องพักผ่านเวปไซด์ของโรงแรม 
   2. มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักให้นักท่องเท่ียวสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70-3.94) ทุกรายการ คือ 
   1. มีการลดราคาเมื่อพักระยะยาวหรือพักเป็นหมู่คณะ/ช่วงโลว์ซีซ่ัน 
   2. มีส่วนลดค่าท่ีพักให้แก่ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก 
   3. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
   4. มีวิธีการในการสํารองท่ีพักและชําระค่าท่ีพัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด/บัตรเครดิต/
โอนเงินผ่านธนาคาร/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านพนักงานให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57-3.81) ทุกรายการ คือ 
   1. ความเพียงพอของพนักงานในการให้บริการ 
   2. พนักงานให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร 
   3. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ 
   4. พนักงานให้บริการด้วยความเสมอภาค 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60-4.47) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. มีการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 
   2. การให้บริการข้อมูลท่ีพักเป็นปัจจุบัน 
   3. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 
   4. มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ 
   5. ให้บริการท่ีรวดเร็ว ท้ังการสํารองห้องพักการจัดหาห้องพักและการ Check out 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง อายุต่ํากว่า 20 ปี 31-40 ปี และมากกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และบริษัทเอกชน 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71-4.37) ทุกรายการ คือ 
   1. การแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น การจัดเตรียมท่ีจอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหาร ส่ิง
สันทนาการอ่ืน ๆ 
   2. ความเป็นส่วนตัว 
   3. บรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพัก และบรรยากาศในห้องพัก 
   4. การออกแบบและตกแต่งห้องพักในสไตล์ต่าง ๆ 
   5. ความสะอาดของสถานที่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง ทุก
กลุ่มระดับการศึกษา อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
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 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่า รีสอร์ท ของลูกค้า  
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีห้องพักให้เลือกหลาย
ระดับ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
   1. มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 
   2. สถานที่ต้ังของท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
   3. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
  ด้านราคา   
  ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   
  ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านพนักงานให้บริการ 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
   1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ 
   2. พนักงานให้บริการด้วยความเสมอภาค 
  ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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   1. มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ 
   2. การให้บริการข้อมูลท่ีพักเป็นปัจจุบัน 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  การให้บริการข้อมูลท่ี
พักเป็นปัจจุบัน 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ลูกค้าเพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ได้
ผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 34.10 สถานภาพสมรส ร้อยละ 
61.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.10 อาชีพ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 53.80 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 40.20 มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ การะเกด  แก้วมรกต (2554, หน้า 25) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และลูกค้ามี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ( X = 3.71) ด้านราคา ( X = 3.71) ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.89) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.87) ด้านพนักงานให้บริการ ( X = 3.75) ด้าน
กระบวนการให้บริการ ( X = 3.86) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 4.13) ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมี
ค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเทพ ศรีสกุลชวาลา (2554, หน้า 32) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ พบว่า ระดับความคาดหวังในคุณภาพการบริการของ
โรงแรม พาราซอล อินน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Philip Kotler, 2003 พบว่า การมีสินค้า
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่าย
เพราะมองเห็นว่า คุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวก 
แก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และได้ประโยชน์หรือคุณค่าอื่นท่ีได้รับจากการซ้ือสินค้าและ
บริการ 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอําคาบาน่า รีสอร์ท ของลูกค้า 
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ลูกค้าเพศชาย 
และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 คือ มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ สถานท่ีตั้งของท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว/
แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านพนักงานให้บริการ ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 คือ 
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ พนักงานให้บริการด้วยความเสมอภาค ด้านกระบวนการ 
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การให้บริการ ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 คือ มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ การ
ให้บริการข้อมูลท่ีพักเป็นปัจจุบัน และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 คือ  การให้บริการ
ข้อมูลที่พักเป็นปัจจุบัน ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2554, หน้า 38) ศึกษาเร่ือง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า การ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัด
กระบี่ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท ผู้บริหารควรพัฒนาและ 
ปรับปรุงการบริหารงาน โดยต้องพิจารณาเพ่ือกําหนดตําแหน่งของการบริการและกําหนดส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการตลาดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ควรพิจารณาปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกอย่างของตัวสินค้า 
โดยมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจัดเตรียมไว้บริการลูกค้า เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงตัว
สินค้าและบริการเท่าน้ัน แต่ยังต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอื่นท่ีได้รับจากการซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจบริการด้วย 
ทําเลสถานท่ีต้ังมีความเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้
มาตรฐาน 
 2. ด้านราคา ควรพิจารณาปรับปรุงเน่ืองจาก ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) 
ผลิตภัณฑ์ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ ได้รวดเร็วข้ึน โดยมีการกําหนดราคาห้องพักและบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับบริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้
ให้บริการจัดได้ สถานท่ีให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพิจารณาการปรับปรุงใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมกระ
สานกัน (IntegratedMarketing communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ ควรพิจารณาการปรับปรุงพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ 
พนักงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ทําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน พนักงานจึงต้องมี
ความรู้ความชํานาญ มีทัศนคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดีเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ
เสมอภาคในการให้บริการเพ่ือสร้างความรู้สึกประทับใจ สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าได้ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรพิจารณาการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลท่ีพัก ให้บริการรวดเร็วในการเปิด
ให้บริการห้องพัก และควรรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนท่ีสําหรับท่ีพัก การจัดกิจกรรมสรรทนาการ สวน
พักผ่อน ที่จอดรถ ห้องอาหาร อย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความเป็นส่วนตัว และรักษาความสะอาด
ของบริเวณสถานท่ีโดยรวม 
 ผู้บริหาร ควรพิจารณาการปรับปรุง ด้านการโฆษณา เพ่ือสร้างการรับรู้ในการบริการ สร้างความเข้าใจใน 
การบริการท่ีผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ และเพ่ือจูงใจให้ผู้ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้ารู้และอยากท่ีจะใช้บริการ โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ในการโฆษณา และการเลือกใช้ส่ือในการโฆษณาให้เหมาะสม 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาถึงการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอําคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี อย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมชะอํา 
คาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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ความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท ์
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน*ี 

The Tourist Opinions about Choosing the Services at Panya Residence 
Hotel, Muang District, Udon Thani Province 

 
 นางสาวพัดชา คีรีธาร** 
 Miss Patcha  Keereetan 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการ 
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักท่องเท่ียวท่ีเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 175 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the tourist opinions about choosing the 
services at Panya Residence Hotel, Muang District, Udon Thani Province, and 2) compare the level of 
the tourist opinions about choosing the services at Panya Residence Hotel, Muang District, Udon 
Thani Province classified by demographical information.  The sample was 175 tourists choosing the 
services at Panya Residence Hotel, Muang District, Udon Thani Province.  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) the tourist overall opinions about choosing the 
services at Panya Residence Hotel, Muang District, Udon Thani Province was at moderate level; 
considering by aspects it was found that the rankings in descending order were: product, price, 
distribution channel, marketing promotion, personnel, physical environment and servicing process 
aspects; 2) the overall tourist opinions about choosing the services at Panya Residence Hotel, Muang 
District, Udon Thani Province in the tourists were significantly different at .05. Considering by aspects, 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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it was found that the tourists with different monthly salary had significantly different opinions in 
terms of product and price aspects at the .05. whereas distribution channel, personnel, physical 
environment and service process aspects, were significantly different at .01. 
  
ความนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือว่าเป็นธุรกิจหลักอย่างหน่ึงท่ีทําให้ประเทศชาติของเรา มีรายได้รวมท้ังทําให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับท่ีพัก 
ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง การนําเท่ียวและการขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับ 
การจําหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจเก่ียวกับการส่ือสารและโทรคมนาคม ตลอดจนถึงการผลิตสินค้าท้ังสินค้าเกษตรสินค้า 
OTOP สินค้าหัตกรรมและสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านท้ังหลาย บทบาทท่ีสําคัญมากของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวคือทําให้เกิดรายได้และทําให้เกิดอาชีพ ทําให้ประชาชนมีงานทํา ส่งผลให้เกิดผลในทิศทางท่ีดีในแง่เศรษฐกิจ
และสังคม (อรุณี  หอมเศรษฐี, 2554, หน้า 6) 
 ธุรกิจท่ีพักแรมเป็นธุรกิจหน่ึงที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นธุรกิจท่ีสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพท่ีสําคัญ ธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ คอนโดมิเนียม  
บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ บังกะโล โฮเต็ล หอพัก แคมป์ รีสอร์ท และเรือนแพ เป็นต้น ท่ีพักแต่ละประเภทมีราคาหลาย
ระดับต่างกันตามขนาดของท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง การท่ี
นักท่องเท่ียวจะเลือกท่ีพักแบบใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น รายได้ รสนิยมของตัวนักท่องเท่ียว สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไป เป็นต้น ธุรกิจท่ีพักแรมสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จํานวนมาก 
(กรมการท่องเท่ียว, 2556, หน้า 5) 
 โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญของภาคเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและเป็นเสมือนดัชนีช้ีวัดความ
เติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ เพราะโรงแรมส่วนมากจะจัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มาเย่ียมเยือน
ท้ังในด้านธุรกิจและด้านการท่องเท่ียวในเร่ืองท่ีพักและการจัดหาอาหารไว้บริการ จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียง
ด้านการท่องเที่ยว ท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม โดยแต่ละปีจะมีงานเทศกาลต่าง ๆ มากมายและงาน
ประเพณีท่ีได้สร้างช่ือเสียงแก่จังหวัดมากท่ีสุด คือ ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ในช่วงงานเทศกาลดังกล่าวมีส่วนทําให้ธุรกิจท่ีพักของจังหวัดอุดรธานี เติบโตขึ้นตามกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ของนักท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีผู้มาเย่ียมเยือนจังหวัดอุดรธานี ถึง 2,973,569 
คน โดยมีผู้เข้าพักแรม จํานวน 6,076 ห้อง โดยแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,491,968 คน ชาวต่างประเทศ  
จํานวน 46,946 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2556, หน้า 8) 
 โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ เป็นโรงแรมขนาดกลางต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นโรงแรมท่ีเปิด
ให้บริการ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโรงแรมท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามาใช้บริการ ให้ตรงใจลูกค้ามากท่ีสุด โดยเร่ิมแรกเปิดห้องพักได้ 30 ห้อง แล้วหลังจากน้ัน 4 เดือน 
ได้เปิดเต็มรูปแบบ ซ่ึงพร้อมบริการห้องพัก จํานวน 60 ห้อง มีห้องประชุม และห้องจัดเล้ียงที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
งานได้ 200-300 คน มีบริการท่ีจอดรถยนต์ท่ีสะดวก มีบริการห้องออกกําลังกาย บริการสปา บริการซาวน่า และด้วย
ความเป็นโรงแรมที่เพ่ิงเปิดให้บริการไม่นานนัก การบริการ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ รวมถึงการบริหารงานมีจุดบริการท่ีหลากหลาย ทําให้มีต้นทุนด้านการบริหาร และต้นทุนด้านการดําเนินงานสูง
มาก ซ่ึงจากการคํานวณจุดคุ้มทุนของโรงแรม จะต้องมีผู้เข้าพักต่อคืนโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนห้องพัก
ท้ังหมด แต่จากการคํานวณ ตั้งแต่วันที่เปิดโรงแรมจนถึงส้ินปี 2556 ปรากฏว่ามีผู้เข้าพักต่อคืนเพียง 30% เท่านั้น ซ่ึง
น้อยกว่าจุดคุ้มทุนท่ีคํานวณไว้มากพอสมควร ซ่ึงลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการห้องพักจะเป็นลูกค้าท่ีมาจัดงาน
ประชุมสัมมนากับทางโรงแรม ซ่ึงในจังหวัดอุดรธานีมีโรงแรมท่ีสามารถรองรับการจัดงานประชุมขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง 
ทําให้การคิดราคาห้องพัก หรือค่าเช่าห้องประชุมต้องคํานวณกันอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือไม่ให้สูญเสียลูกค้าให้กับ
โรงแรมคู่แข่ง และไม่ทําให้โรงแรมต้องขาดทุนจากการขายท่ีผิดพลาด ในปัจจุบันโรงแรมมียอดผู้พักแรมเพิ่มมากขึ้น แต่
ยังไม่ถือว่าประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น เนื่องจากประวัติของผู้เข้าจะเป็นลูกค้าท่ีเข้ามาใหม่เป็นส่วนใหญ่ สําหรับ
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ลูกค้าเดิม พบว่า มีเข้ามาพักแรมน้อยมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ 
จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ และได้รับผลกําไรท่ีสูงสุด ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ีใกล้เคียงจังหวัดหนองคาย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่ง
การเปิดตลาดการค้า AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน ดังน้ันการเดินทางเข้ามาลงทุนทางการค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีของนักท่องเท่ียวในต่างประเทศย่อมมี
มากข้ึน 
 จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความต้องการท่ีพักท่ีมีอัตราการเพ่ิมขึ้นตามอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ในอนาคต และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม ดังน้ัน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะให้บริการตามความต้องการของนักท่องเท่ียวผู้ใช้บริการ
ท่ีพัก นักลงทุนหรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงจําเป็นท่ีจะต้องทราบความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีพัก หรือปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือกที่พัก เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง กลยุทธ์ 
วิธีการส่งเสริมการตลาด และพัฒนาการให้บริการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีพัก เพ่ือให้การดําเนิน
ธุรกิจท่ีพักประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ของ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันท่ีรุนแรง สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนซ์  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพักและใช้บริการในโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 320 คน (ท่ีมา: ฝ่ายบริการห้องพัก เดือนมีนาคม 2557) 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 175 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางการสุ่มของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีแบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ 
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 3. นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficience) ได้ค่าความเช่ือมั่น = 0.90 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลโดยวิธีแบบสะดวก จากลูกค้าท่ีเข้ามาพักในโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เลือกเป็นสุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple random ampling) ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ จํานวน 175 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ครบทุกชุดคิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และคํานวณหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 
F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการจําแนกตาม
ลักษณะของประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวใน 
การเลือกใช้บริการจําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 มีรายได้
เฉล่ียต่อปี 500,001-1,000,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 รงลงมา 100,000-500,000 บาท จํานวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 และ 1,000,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 
 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา  เรสซิเดนท์ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X =2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X =2.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53-
2.96) จํานวน 6 รายการ ดังน้ี 
   1. ช่ือเสียงและภาพพจน์ของโรงแรม/ท่ีพัก 
   2. สภาพ และขนาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   3. การให้บริการของพนักงานโรงแรม/ที่พัก 
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   4. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก/ที่พัก 
   5. ความสะอาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   6. สถานท่ีตั้งของโรงแรม/ท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว  /แหล่ง ธุรกิจ/แหล่งชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
นักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 2.73) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.59-3.28)  
จํานวน 5 รายการ ดังน้ี 
   1. ห้องพัก/ท่ีพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
   2. ราคาท่ีพักสามารถต่อรองได้ เช่น ในกรณีท่ีพักหลายห้อง หรือหลายคืน 
   3. ห้องพัก/ท่ีพัก มีความเหมาะสมกับราคา 
   4. ราคาท่ีพักมีความคงท่ีในทุกช่วงฤดูกาล 
   5. สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อนําไปเบิกค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานได้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านจัดจําหน่าย นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานีภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 2.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80-
3.14) จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 
   1. สถานที่ต้ังโรงแรม/ท่ีพักสะดวกในการเข้าพัก/ติดต่อ 
   2. มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก/ท่ีพักให้นักท่องเท่ียวหลายช่องทาง 
   3. มีบริการสํารองห้องพัก และยืนยันห้องพัก/ท่ีพัก ทางอินเตอร์เน็ต/บริษัททัวร์ 
   4. มีวิธีการในการสํารองที่พักและชําระค่าท่ีพัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด/บัตรเครติต/
โอนเงินผ่านธนาคา/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต 
   5. ความพร้อมในการใช้งานของศูนย์ธุรกิจ wifi ห้องประชุม ร้านขายของท่ีระลึก 
   6. การแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น การเตรียมท่ีจอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหารส่ิง
สันทนาการอ่ืน ๆ สปา บาร์ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียว มีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 2.93) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.62-3.46) จํานวน 7 รายการ ดังนี ้
   1. การให้บริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา 
   2. มีเอกสาร ส่ิงพิมพ์แนะนําโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด 
   3. มีรายการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์โรงแรมหลายช่องทาง 
   4. มีการแจกแพคเกจสําหรับกลุ่มทัวร์ 
   5. มีส่วนลดให้กับลูกค้าท่ีมาประจํา หรือพักเป็น หมู่คณะ 
   6. มีบริการรับส่งระหว่างท่ีพักกับสนามบิน/สถานท่ีขนส่ง 
   7. การมีบัตรสมาชิก เพ่ือสะสมแต้มจํานวนคืนท่ีพัก เพ่ือแลกใช้สิทธิในการพักฟรี 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านบุคคล นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.11) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80-
3.50) จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 
   1. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 
   2. พนักงานมีการส่ือสารท่ีเข้าใจง่าย 
   3. พนักงานให้คําแนะนําอธิบายท่ีชัดเจน 
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   4. พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
   5. พนักงานแต่งกายสุขภาพ เรียบร้อย 
   6. พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
   7. พนักงานมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.69-3.26) จํานวน 7 รายการ ดังน้ี 
   1. ความน่าเช่ือถือของที่พักแรม   
   2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ   
   3. สามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 
   4. ความโดดเด่น สวยงามของอาคาร 
   5. ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมาพักแรม   
   6. มีตําแหน่งท่ีต้ังเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางเข้าพักแรม 
   7. มีความกว้างขวางของบริเวณอาคารท่ีพักแรม 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเที่ยวความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.76-3.40) จํานวน 7 รายการ ดังน้ี 
   1. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
   2. การเข้าพักแรม และจองห้องพักมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
   3. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
   4. มีระบบการทํางานที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 
   5. การให้บริการตามระบบคิว 
   6. การให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
   7. การให้บริการเสริมอื่น ๆ แก่ ลูกค้า เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้เคร่ืองมือส่ือสาร 
  ซ่ึงสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและหญิง ในทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อปี 
 3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการ จําแนกตามลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อปี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. สภาพและขนาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   2. สถานท่ีตั้งของโรงแรม/ท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือความสะอาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีกําหนดราคาห้องพัก/ท่ีพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
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   2. สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อนําไปเบิกค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ห้องพัก/ท่ีพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
   2. ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม 
  ด้านการจัดจําหน่าย นักท่องเท่ียวที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. สถานที่ต้ังโรงแรม/ท่ีพักสะดวกในการเข้าพัก/ติดต่อ 
   2. มีวิธีการให้การสํารองที่พักและชําระค่าท่ีพัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต/
โอนเงินผ่านธนาคาร/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต 
   3. ความพร้อมในการใช้งานของศูนย์ธุรกิจ wifi ห้องประชุม ร้านขายของท่ีระลึก 
   4. มีการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจน 
   5. การแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น การเตรียมท่ีจอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหาร ส่ิง
สันทนาการอ่ืน ๆ สปา บาร์ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. มีการแจกแพคเกจสําหรับกลุ่มทัวร์ 
   2. มีส่วนลดให้กับลูกค้าท่ีมาประจํา หรือพักเป็นหมู่คณะ 
   3. มีบริการรับส่งระหว่างท่ีพักกับสนามบิน/สถานีขนส่ง 
   4. การมีบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มจํานวนคืนท่ีพักเพ่ือแลกใช้สิทธิในการพักฟรี 
  ด้านบุคคล นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 
   2. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
   3. พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ความน่าเช่ือถือของท่ีพักแรม 
   2. ความโดดเด่น สวยงามของอาคาร 
   3. มีตําแหน่งท่ีตั้งเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางเข้าพักแรม 
   4. มีความกว้างขวางของบริเวณอาคารท่ีพักแรม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมาพักแรม 
  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
   2. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
   3. การให้บริการตามระบบคิว 
   4. การให้บริการเสริมอื่น ๆ แก่ลูกค้า เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือส่ือสาร 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 75 

  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการท่ีพัก ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
   1. ช่ือเสียงและภาพพจน์ของโรงแรม/ท่ีพัก 
   2. การมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 
   3. สภาพและขนาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   4. การให้บริการของพนักงาน 
   5. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก/ท่ีพัก 
   6. ความสะอาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   7. สถานท่ีตั้งของโรงแรม/ท่ีพักเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. มีกําหนดราคาห้องพัก/ท่ีพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
   2. ราคาท่ีพักสามารถต่อรองได้ เช่น ในกรณีท่ีพักหลายห้อง หรือหลายคืน 
   3. ห้องพัก/ท่ีพักมีความเหมาะสมกับราคา 
   4. ความเหมาะสมของราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
   5. ราคาท่ีพักมีความคงท่ีในทุกช่วงฤดูกาล 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ห้องพัก/ท่ีพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
  ด้านการจัดจําหน่าย นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก/ท่ีพักให้นักท่องเท่ียวหลายช่องทาง 
   2. มีบริการสํารองห้องพักและยืนยันห้องพัก/ท่ีพักทางบริษัททัวร์/อินเตอร์เน็ต 
   3. ความพร้อมในการใช้งานของศูนย์ธุรกิจ wifi ห้องประชุม ร้านขายของท่ีระลึก 
   4. มีการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 
  และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ สถานท่ีต้ังโรงแรม/ท่ีพักสะดวกในการเข้าพัก/
ติดต่อ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. การให้บริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา 
   2. มีเอกสาร ส่ิงพิมพ์แนะนําโรงแรมและสถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัด 
   3. มีรายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์โรงแรมหลายช่องทาง 
   4. มีการแจกแพคเกจสําหรับกลุ่มทัวร์ 
   5. มีบริการรับส่งระหว่างท่ีพักกับสนามบิน/สถานีขนส่ง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การมีบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมแต้ม จํานวนคืนที่พัก
เพ่ือแลกใช้สิทธิในการพักฟรี 
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  ด้านบุคคล นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. พนักงานส่ือสารเข้าใจง่าย 
   2. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
   3. พนักงานมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. สามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 
   2. ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมาพักแรม 
   3. มีตําแหน่งท่ีตั้งเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางเข้าพักแรม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ความน่าเช่ือถือของท่ีพักแรม 
  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
   2. การเข้าพักแรม และจองห้องพักมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
   3. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
   4. การให้บริการตามระบบคิว 
   5. การให้บริการเสริมอื่น ๆ แก่ลูกค้า เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือส่ือสาร 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
 นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการที่พัก ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. การมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 
   2. สภาพและขนาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
   3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก/ที่พัก 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ความสะอาดของห้องพัก/ท่ีพัก 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. มีกําหนดราคาห้องพัก/ท่ีพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
   2. ห้องพัก/ท่ีพักมีความเหมาะสมกับราคา 
   3. ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม 
   4. สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อนําไปเบิกค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ห้องพัก/ท่ีพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
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  ด้านการจัดจําหน่าย นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. สถานท่ีตั้งโรงแรม/ท่ีพักสะดวกในการเข้าพัก/ติดต่อ 
   2. มีบริการสํารองห้องพักและยืนยันห้องพัก/ท่ีพักทางบริษัททัวร์/อินเตอร์เน็ต 
  และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
   1. มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก/ท่ีพักให้นักท่องเท่ียวหลายช่องทาง 
   2. ความพร้อมในการใช้งานของศูนย์ธุรกิจ wifi ห้องประชุม ร้านขายของท่ีระลึก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การให้บริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา 
   2. มีเอกสาร ส่ิงพิมพ์แนะนําโรงแรมและสถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัด 
   3. มีการแจกแพคเกจสําหรับกลุ่มทัวร์ 
   4. การมีบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มจํานวนคืนท่ีพักเพ่ือแลกใช้สิทธิในการพักฟรี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ มีบริการรับส่งระหว่างท่ีพักกับสนามบิน/สถานี
ขนส่ง 
  ด้านบุคคล นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. พนักงานส่ือสารเข้าใจง่าย 
   2. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ  
   3. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 
   4. พนักงานให้คําแนะนําอธิบายท่ีชัดเจน 
   5. พนักงานมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
   2. ความโดดเด่น สวยงามของอาคาร 
   3. มีตําแหน่งท่ีต้ังเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางเข้าพักแรม 
  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
   2. การให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
  นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการท่ีพัก ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก/ 
ท่ีพักและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ การมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 78

  ด้านราคา นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. มีกําหนดราคาห้องพัก/ท่ีพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
   2. ห้องพัก/ท่ีพักมีความเหมาะสมกับราคา 
   3. สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสดเพื่อนําไปเบิกค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานได้ 
  ด้านการจัดจําหน่าย นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีบริการสํารองห้องพักและยืนยันห้องพัก/ท่ีพักทางบริษัททัวร์/อินเตอร์เน็ต 
   2. มีการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีวิธีการในการสํารองท่ีพักและชําระค่าท่ีพัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น 
เงินสด/บัตรเครดิต/โอนเงินผ่านธนาคาร/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. มีเอกสาร ส่ิงพิมพ์แนะนําโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด 
   2. มีการแจกแพคเกจสําหรับกลุ่มทัวร์ 
   3. การมีบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มจํานวนคืนท่ีพักเพ่ือแลกใช้สิทธิในการพักฟรี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ มีส่วนลดให้กับลูกค้าท่ีมาประจํา หรือพักเป็นหมู่
คณะ 
  ด้านบุคคล นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. พนักงานให้คําแนะนําอธิบายท่ีชัดเจน 
   2. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ความน่าเช่ือถือของท่ีพักแรม 
   2. มีตําแหน่งท่ีตั้งเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางเข้าพักแรม 
   3. มีความกว้างขวางของบริเวณอาคารท่ีพักแรม 
  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
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ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 2.82) ด้านราคา ( X = 2.73) ด้านการจัดจําหน่าย ( X = 2.96) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X
= 2.93) ด้านบุคคล ( X = 3.11) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.08) และด้านกระบวนการให้บริการ ( X = 3.15) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนัชพันธ์ วัฒนศิริชัยกุล (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเดอะแกรนด์วิภานันท์เรสสิเดนซ์จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาความ 
พึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเดอะแกรนด์วิภานันท์เรสสิเดนซ์จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าลูกค้าชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับมากต่อส่วนประสมการตลาดบริการได้แก่ปัจจัยด้านสถานท่ีปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าชาวต่างชาติมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางต่อส่วนประสมการตลาดบริการได้แก่ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและปัจจัยด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพตามลําดับและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัฐวิทย์ รัตนยงค์ไพโรจน์ (2555, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเรือนระมิงค์จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเรือนระมิงค์จังหวัด
เชียงใหม่พบว่าลูกค้าชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับมากต่อส่วนประสมการตลาดบริการในปัจจัยด้านสถานท่ีปัจจัย
ด้านบุคลากรและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อส่วนประสมการตลาด
บริการในปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตามลําดับและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุทัย รัตน์นามแก้ว (2555, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศที่ใช้บริการในโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
ดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้คะแนนในเรื่องภาพลักษณ์และการบริการของโรงแรมเป็น
อันดับแรกรองลงมาคือด้านสถานท่ีตั้งของโรงแรมและด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดตามลําดับแต่ขัดแย้งกับ
ผลงานวิจัยของ ชัยญา สัชฌะไชย (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอําเภอเมืองลําปางผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยส่วนประสม
การตลาดมีผลในระดับมากโดยเรียงตามลําดับได้แก่ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากันรองลงมาคือปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากันปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา เรสซิเดนท์ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 
  นักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิง พบว่า มีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของแอนโครนีเวล (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวต่างชาติในการใช้
บริการโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างกลุ่มตัวอย่างชาวยุโรปและเอเชียพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกล่าวคือกลุ่มตัวอย่างชาวเอเชียให้คะแนนสูงกว่าชาวยุโรป 4 ด้านคือด้านผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาด
และบุคลากรและยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวยุโรปและเอเชียเพศหญิงส่วนใหญ่ให้คะแนนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศ
ชาย 
  นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมป้ันหยา 
เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารโรงแรมควรปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีห้องพักให้ลูกค้าได้เลือกหลายรูปแบบ การรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ และ 
การเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกให้ครบครันเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการเข้าพักแรม 
 2. ด้านราคา ควรกําหนดราคาท่ีชัดเจนตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และความเหมาะสมของท้องตลาดรวมถึง
ราคาการให้บริการของอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นยอดขายและสร้างทางเลือกท่ีดีกว่าให้กับ
ผู้รับบริการ 
 3. ด้านการจัดจําหน่าย ควรมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานท่ีตั้ง ทางเดิน ห้องพัก และห้องต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่ายรวมถึงป้ายข้ันตอนการให้บริการแก่ผู้พักแรม เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้พักแรมย่ิงขึ้น 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการเพ่ิมรายการส่งเสริมการขาย และช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
ผ่านส่ือต่าง ๆ ควรมีการแจกบัตรสะสมคะแนนเพ่ือรับส่วนลด และบริการเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้มาใช้
บริการ 
 5. ด้านบุคคลควรมีการอบรมด้านบุคลิกภาพให้แก่พนักงานอย่างสม่ําเสมอ และมีการให้ศึกษาดูงานในโรงแรม
ระดับ 5 ดาวเพ่ือนํามาพัฒนาการให้บริการของพนักงาน 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  ควรจัดทําป้ายเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางมาพักแรมให้ชัดเจน และเด่นชัด
ย่ิงขึ้นเพ่ือให้เกิดการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 
 7. ด้านกระบวนการให้บริการควรเข้มงวดในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักแรมให้มากย่ิงขึ้นเพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มารับบริการ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ หรือความเหมาะสมของงานในความรับผิดชอบของพนักงาน ภาระ
งาน และค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับโรงแรมและสถานท่ีพักแรมประเภทอ่ืน เช่น รีสอร์ท อพาร์ทเม้น ห้องพักรายวัน 
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พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ* 

Work Behaviors of Workers in Nestle (Thai) Company Limited, Bangpu
 Industrial Estate, Samut Prakan Province 

 
 นายประทีป  กองปัด** 
 Mr.Prateep  Kongpad 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
พนักงานระดับปฏิบัติงานจนถึงหัวหน้างานของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีค่าเฉล่ีย ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกล้ันหรือการมีนํ้าใจเป็น
นักกีฬา ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์การ และพนักงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ 2) ผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัดนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พนักงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีต่อองค์การและด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านการปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ และด้านพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน
หรือการมีนํ้าใจนักกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน
ต่างกันมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) investigate work behavior of workers in Nestle 
(Thai) Company Limited, Bangpu Industrial Estate, Samut Prakan Province, and 2) compare work 
behavior of workers in Nestle (Thai) Company Limited, Bangpu Industrial Estate, Samut Prakan 
Province classified by personal information. The sample was 196 workers in operational level to 
chief level in Nestle (Thai) Company Limited, Bangpu Industrial Estate, Samut Prakan Province. The 
instrument used was questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, means, standard 
deviation, t-test and F-test. 
 The research results showed that: 1) work behavior of workers in Nestle (Thai) Company 
Limited, Bangpu Industrial Estate, Samut Prakan Province overall was a high level; considering each 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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aspect it was found that workers’ opinions were at a high level in patience, sportsmanship, self-
development, discipline, creativity, company loyalty in the descending order ranking; while workers’ 
opinion was at moderate level inhelpfulness,and 2) the comparison results of work behavior of 
workers in Nestle (Thai) Company Limited, Bangpu Industrial Estate, Samut Prakan Province classified 
by personal information were found that workers with different average monthly income in overall 
had different opinions in work behaviors at the statistical significance of .05. Considering each 
aspects, it was found that workers had significantly different opinions in company loyalty and 
helpfulness at .05; and in terms of discipline, patience and sportsmanship was significantly different 
at.01; while workers with different work duration had significantly different opinion in creativity at .05. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การดําเนินงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมผลผลิตตลอดจนลดต้นทุนการผลิตอีกท้ังยังลดข้อผิดพลาดลง นอกจากนี้การ
พัฒนาบุคลากรยังเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาองค์การให้ทันกับความเจริญสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรในการได้รับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการท่ีจะทําให้องค์การ
สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้ ส่ิงหน่ึงที่สําคัญคือ ต้องมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานในองค์การนั้นมุ่งเน้นที่จะทราบว่า อะไรคือส่ิงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานใน
องค์การบ้างไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนบุคคล ทัศนคติ บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็น
หัวหน้างาน แรงจูงใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในทางบวก หรือ แรงจูงใจในทางลบ พฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานภายในองค์การ ดังท่ีกล่าวมามีหลายองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานในองค์การ ท้ังในทางบวกและ
ทางลบ ท้ังในทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงถ้าหากสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ัน ได้อย่างลึกซ้ึงและถูกต้อง ก็จะ
สามารถบริหารงานภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาเก่ียวกับคนน้ันเป็นส่ิงท่ีศึกษาได้ยากกว่า ในบรรดาเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะมีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนมากเท่าใดก็ตาม แต่การท่ีจะทําความเข้าใจในเทคโนโลยีที่คนผลิตขึ้นมานั้นดูเหมือนจะทําความเข้าใจได้ง่าย 
และสามารถจัดการได้ง่ายกว่ามนุษย์มาก ดังน้ันจึงได้มีการทุ่มเทศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของคนในการทํางานมากข้ึน 
เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจ และสามารถจัดการบริหารเร่ืองคนในองค์การให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้มากท่ีสุด 
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ทําให้องค์การพบกับปัญหาต่างๆ มากมายผู้ปฏิบัติงานยังคงมีพฤติกรรมการทํางาน
แบบเดิม ๆ ซ่ึงจะเป็นการยากที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ในทันทีทันใด ดังน้ันผู้บริหารองค์การมี
หน้าท่ีต้องทําให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์การท่ี
เปล่ียนแปลงไปด้วย โดยให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงขององค์การและสร้างหรือปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานซึมซับวัฒนธรรมองค์การที่ดีต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการทํางานของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมผลิต
อาหารขนาดใหญ่เป็นบริษัทท่ีก่อต้ังมานาน มีช่ือเสียงและมีความมั่นคง เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของคนในประเทศ มี
พนักงานจํานวนมากและมีความหลากหลายในด้านตําแหน่ง หน้าที่และอายุงาน รวมท้ังประสบการณ์ท่ีมีในองค์กร ผู้วิจัย
มีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการทํางานในบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีได้ จากวิจัยไปเป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะนําไปสู่แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการลาออกเพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การได้ยาวนานและปฏิบัติงานให้กับ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิพลสูงสุด ท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การและการบริหารงาน
ขององค์การ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบ พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงานของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวนท้ังหมด 400 คน (ท่ีมา : แผนกฝ่ายบุคคล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 196 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบถามมี 
2 ส่วนคือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาตําแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทํางาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมจํานวน 7 ข้อ 
  2.2 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมการอดทนอดกล้ันหรือการมีนํ้าใจเป็น
นักกีฬา ความจงรักภักดีต่อองค์การ การปฎิบัติตามระเบียบขององค์การ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาตนเอง
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) รวมจํานวน 28 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.938 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของ บริษัท 
เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง กรอก
ข้อมูลแบบสอบถาม จํานวน 196 ฉบับ แล้วขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 196 คิด
เป็นร้อยละ 100.0 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.2 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 52.6 รองลงมาอายุ 36-45 
ปี ร้อยละ 29.1 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.6 รองลงมาโสด ร้อยละ 33.2 ระดับการศึกษา ปวช./ ม.6 ร้อยละ 34.7  
รองลงมา ปวส./ อนุปริญญา ร้อยละ 28.6 ตําแหน่งงานพนักงานระดับปฎิบัติการ ร้อยละ 86.7 รองลงมา หัวหน้ากะ 
ร้อยละ 7.7 ระยะเวลการทํางาน 6-10 ปี ร้อยละ 30.6 รองลงมา 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.0 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 75.0 รองลงมา 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 14.8 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการทํางาน ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 
  การปฎิบัติตามระเบียบขององค์การ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับตามท่ีองค์การกําหนดได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสามารถปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับตามท่ี
องค์การกําหนดได้ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถปฎิบัติ
ตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสามารถปฎิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาด้วย
ความเต็มใจ พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานเป็น หัวหน้ากะ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีเป็นพนักงานระดับปฎิบัติการ 
และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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  ความจงรักภักดีต่อองค์การ พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ ท่านข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดด้วยความเต็มใจ และท่านเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ขององค์การแม้ปริมาณงานของท่านจะมาก 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดด้วยความ
เต็มใจพนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 
  และพนักงานที่มีอายุ 36-45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ท่านเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ขององค์การแม้ปริมาณงานของท่านจะมาก 
พนักงานท่ีมีอายุ 25– 35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 
  และพนักงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี ที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ความคิดสร้างสรรค์ พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ท่านเป็นคนชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักหาวิธีการแปลกใหม่มาใช้ในการทํางาน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านเป็นคนชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักหาวิธีการ
แปลกใหม่มาใช้ในการทํางาน พนักงานท่ีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พฤติกรรมการช่วยเหลือ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ ท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทํางานท่ียาก ๆ ได้และท่านพิจารณาแก้ไขปัญหาในงานด้วย
ความระเอียดรอบครอบ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทํางาน
ท่ียาก ๆ ได้พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มี รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  ท่านพิจารณาแก้ไขปัญหาในงานด้วยความระเอียดรอบครอบพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 
10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านมีอิสระและสามารถ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานท่ีได้รับมอบหมายได้ และท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับการทํางานท่ียาก ๆ ได้ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีอิสระและสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในงานที่ได้รับมอบหมายได้ พนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี ระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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  ท่านสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับการทํางานท่ียาก ๆ ได้ พนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พฤติกรรมการอดทนอดกล้ันหรือการมีน้ําใจเป็นนักกีฬา พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือท่านเคารพในความคิดเห็นของทีมงานและท่านเห็นว่าการทํางานเป็นทีม
สามารถทําให้งานท่ีทําบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าการทํางานโดยลําพัง 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านเคารพในความคิดเห็นของทีมงาน พนักงานท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มากว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ท่านเห็นว่าการทํางานเป็นทีมสามารถทําให้งานท่ีทําบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าการทํางานโดยลําพัง 
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านเห็นว่าการทํางาน
เป็นทีมสามารถทําให้งานท่ีทําบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าการทํางานโดยลําพัง 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านเห็นว่าการทํางานเป็นทีมสามารถทําให้งานท่ี
ทําบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าการทํางานโดยลําพัง พนักงานท่ีแยกกันอยู่ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี โสด 
สมรส และหย่า ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถ
ทํางานแทนเพื่อนร่วมงานได้เมื่อจําเป็น 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสามารถทํางานแทนเพื่อนร่วมงานได้เมื่อจําเป็น 
พนักงานท่ีมีการศึกษาต่ํากว่า ปวช./ม.6 มีความคิดเห็นต่างกับพนักงานท่ีมีการศึกษา ปวช./ม.6 ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/สูงกว่า มีความคิดเห็นต่างกับพนักงานท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า 
ปวช./ม.6 ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีระเวลาการทํางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 
16 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
สามารถรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทีมงานความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
  ท่านสามารถรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทีมงานพนักงานท่ีระยะเวลาในการทํางาน ตํ่ากว่า 5 
ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 16 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระยะเวลา 
การทํางาน 16 ปีขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มากว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามา
อภิปรายผลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
  จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ มีผล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) ความรับผิดชอบ มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.07) การมีส่วนร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) ความคิดริเริ่ม มีผลต่อพฤติกรรม
การทํางาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) และ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.46) 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน พฤติกรรมการทํางานของพนักงานจําแนกตาม สถานภาพส่วน
บุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการทํางาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  การปฎิบัติตามระเบียบขององค์การ พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาใน
การทํางาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติพนักงานที่มีตําแหน่งงานท่ี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร 
(2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน
และด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผู้ท่ีมีตําแหน่งงานสูง
กว่า ย่อมต้องมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบสูงกว่าในต่ําแหน่งงานอ่ืน อีกท้ังยังต้องคอยควบคุม ดูแลการทํางาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีและผู้นําท่ีดีด้วย จึงทําให้พฤติกรรมการทํางานท่ีสูงกว่า 
  การพัฒนาตนเองพนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการทํางาน 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ความจงรักภักดีต่อองค์การพนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การทํางาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ความคิดสร้างสรรค์พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติพนักงานท่ีมี ระยะเวลาในการทํางาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  พฤติกรรมการช่วยเหลือพนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาใน 
การทํางานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
พนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
และ พนักงานท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา โสะประจิน (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานส้ินส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานท่ี
อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการทํางาน ด้านการเพ่ิมผลผลิต ด้านความสม่ําเสมอในการทํางาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อ
องค์กรและการปฎิบัติตามกฏระเบียบองค์กรแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ พนักงานท่ีมีอายุมาก จะมี
พฤติกรรมในการทํางานโดยรวมดีกว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อยกว่า 
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  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  พฤติกรรมการอดทนอดกล้ันหรือการมีนํ้าใจเป็นนักกีฬาพนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แยกกันอยู่ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 16 
ปีข้ึนไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา โสะประจิน (2553, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานส้ินส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท 
ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานท่ีมีระเวลาทํางานมากว่า จะมีพฤติกรรมในการทํางานโดยรวมดีกว่า 
พนักงานท่ีมรีะยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรให้ความเสมอภาคกับพนักงานทุกๆ คน ท้ังในด้านกฎระเบียบ ข้อกําหนด ค่าตอบแทน และความมั่นคง
ในงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรพิจารณาให้ความสําคัญแก่พนักงานท่ีมีอายุการทํางานในองค์การเป็นระยะเวลานาน 
 2. ควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานนําเสนอส่ิงใหม่ๆในการปฏิบัติงาน ด้านความหลากหลายของงานควรปรับปรุง
งานให้หน้าสนใจ ไม่ซํ้าซาก จําเจ ให้โอกาสหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3. ควรให้ความสนใจกับผลงานของผู้ปฏิบัติงาน และแสดงท่าทีท่ีเห็นถึงคุณค่าในความพยายามทุ่มเท 
การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม 
 4. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน และเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยทางผู้บริหารและ
หัวหน้างานควรรับฟังความคิดเห็นและนํามาพิจารณา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ดังน้ัน ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรจะศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน เช่น ทัศนคติของพนักงาน ความ
ผูกพันต่อองค์กร การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในองค์กร เป็นต้น เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างไรบ้าง 
 2. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานในองค์กร ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไป
ควรท่ีจะศึกษาความคาดหวังในงานและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในแต่ละระดับ เช่น ความคาดหวังของ
พนักงานระดับปฎิบัติการต่อผู้บังคับบัญชา กับพฤติกรรมการทํางาน เป็นต้น เพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละกลุ่มท่ี
ละเอียดชัดเจนย่ิงขึ้น 
 3. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ัน ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่นการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต 
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีละเอียดชัดเจนและหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ขององค์กร เพ่ือใหไ้ด้ข้อมูลท้ังสองฝ่าย เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารงานในองค์กรอย่างเหมาะสม 
 4. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในองค์กรเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษา
ในกลุ่มอุสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือบริษัทท่ีมีขนาดเท่ากัน เป็นต้น เพ่ือข้อมูลท่ีได้มาใช้กําหนดนโยบายในองค์กร 
เพ่ือนําไปพัฒนาบุคลากรและองค์กร ให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีทัดเทียมกัน  
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ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6* 

Opinions of Insured People According to Article 39 on Government 
Officers and Staffs in Bangkok Social Security Office in Area 6 

 
 นางสาวสวรรยา ทัศนบรรจง** 
 Miss Sawanya  Thasanabanchong 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อ
ข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 217 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ด้าน เรียงตามลําดับจากมากที่สุด คือ ด้านความเท่าเทียม ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านความพอเพียง ด้านมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ ด้านความรวดเร็วและเช่ือถือได้ และด้านความ
ถูกต้องตามกฎหมาย 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 พบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
พอเพียง และด้านความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมาตรฐานเทคนิคและวิชาการ และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study opinions of insured people according to 
article 39 on government officers and staff in Bangkok Social Security Office in area 6 and 2) compare 
opinions surveyed based on demographic characteristics. The sample group included 217 people. 
Questionnaires were used as research tools. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and ANOVA. 
 The results of the research indicated that: 1) overall scores of opinions given by sample 
group toward government officers and staff working in Social Security Office in area 6 was at high 
level. Considering in term of aspects, the scores were at high level in totally 6 aspects arranged in 
descending order as follows: equality, service provider staff, sufficiency, technical and academic 
standard, rapidity and credibility, and legitimacy; 2) the comparison of opinions given by the sample 
group on government officers and staff indicated that insured people with different monthly income 
had significant difference in overall opinions at .01 statistical level. Comparing in term of aspects, 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 93 

insured people had significant difference in opinions toward sufficiency aspect, rapidity and 
credibility aspect at .05 statistical level. Moreover, insured people had significant difference in 
opinions toward technical and academic standard aspect and service provider staff aspect at .01 
statistical level. 
 
ความนํา 
 สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 เป็นหน่วยงานบริการงานประกันสังคม มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 
เขต ได้แก่ บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ตล่ิงชัน และทวีวัฒนา สํานักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง โดย
สถานประกอบการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างกรณีท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คน ข้ึนไปและนําส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์  
สํานักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครอง 7 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วย คลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร 
ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีว่างงาน 
 ในกรณีผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ในระยะเวลาว่างเว้นจากการทํางานในช่วง 6 เดือน น้ัน
หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อสามารถย่ืนความจํานงสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันท่ีส้ินสุดความเป็นลูกจ้าง ท้ังน้ี จะต้องนําส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ซ่ึง
ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ โดยผู้ประกันตนต้องนําส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง 
 ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ส้ินสุดลง มี 5 สาเหตุ ดังน้ี 
 1. ตาย 
 2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
 3. ลาออก 
 4. ขาดการนําส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกัน 
 5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน 
 สําหรับช่องทางการนําส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 น้ัน สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดให้นําส่ง
เงินสมทบจํานวน 432 บาท เท่ากันทุกเดือน โดยให้ผู้ประกันตนนําส่งภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป และมีช่องทางการ
ชําระเงินสมทบได้ ดังน้ี 
 1. นําส่งท่ีสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี / จังหวัด 
 2. นําส่ง ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ระบุเป็นธนาณัติ 
 3. ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 4. เปิดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือให้สํานักงานประกันสังคมหักผ่านบัญชี 
 5. ชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ท่ัวประเทศ 
 สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 มีข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาสมัครและขอใช้บริการ
ท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 จํานวน 21,783 คน (รายงานจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จากฐานว่าจ้างสํานักงาน
ประกันสังคม) และข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ตรวจสอบการส้ินสุดความเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากรายงานเพ่ือแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ประกันตนท่ีส้ินสภาพทราบ ในแต่ละเดือนมี
ผู้ประกันตนส้ินสภาพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากสาเหตุ การขาดส่งเงินสมทบระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน และ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ส่งผลให้กระทบต่อสิทธิประโยชน์ และนํามาซ่ึงความไม่พึงพอใจ
จากการรับบริการ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 ผู้ประกันตนบางรายย่ืนความจํานงเกินระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด ไม่สามารถสมัครได้ สํานักงานฯ ได้รับแบบอุทธรณ์การขอกลับเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเพ่ือ
ต้องการสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่อเน่ือง 
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 ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการประกันตนตามมาตรา 39 
ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 6 ในขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 39 การรับชําระเงินสมทบการให้บริการด้านรับสิทธิประโยชน์ทดแทน การขอข้อมูลทะเบียนประวัติ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และในส่วนของการสอบถามข้อมูลของผู้ประกันตนท่ีได้รับการบริการจากสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ท้ังน้ีผลการศึกษาจะได้นําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การดําเนินงาน ในด้าน 
การให้บริการของสํานักงานประกันสังคมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงานสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมาติดต่อขอรับบริการกับสํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 เดือนละประมาณ 250 คน จํานวน 2 เดือน เป็นจํานวน 500 คน (ท่ีมา: 
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2558) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 217 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาท่ีมาของรายได้และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อ
หลักการและแนวคิดการให้บริการ แบ่งออกเป็น 6  ด้านได้แก่ ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ด้านความเท่าเทียมกัน 
ด้านความพอเพียง ด้านความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได้ ด้านมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
ผู้ให้บริการ 
 3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2558 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ท่ีมาของ
รายได้ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนจํานวน 6 ข้อ 
 2. ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อหลักการและแนวคิดการให้บริการ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความถูกตอ้งตามกฎหมาย ด้านความพอเพียง ด้านความเท่าเทียมกัน ด้านความสะดวกรวดเร็วเช่ือถือได้ ด้าน
มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรผู้ให้บริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 27 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมาใช้บริการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 6 ด้วยวิธีตามสะดวก (Convenience selection) จํานวน 217 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 217 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อหลักการและแนวคิดการให้บริการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อหลักการและแนวคิด
การให้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t – test และ F – test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อหลักการและแนวคิด 
การให้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.60 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 35.90 รองลงมา อายุ 
36-45 ปี ร้อยละ 35.50 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 49.78 รองลงมาโสดร้อยละ 43.32 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 34.60 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.30 รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ/รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 
86.20 รองลงมาครอบครัวให้การช่วยเหลือ ร้อยละ 7.80 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 40.60 
รองลงมารายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 31.30 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3. 56-3.74) จํานวน 4 รายการ คือ 
      1. แนะนําวิธีชําระเงินสมทบ 
   2. ช้ีแจงและแจ้งเตือนการชําระเงินสมทบ 
   3. การอธิบายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
   4. ช้ีแจงการตรวจสอบชําระเงินสมทบ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรสอายุ 25-35 ปีและอายุ 36-45 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวท/ปวส.ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกรายการที่มาของรายได้ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 
  ด้านความพอเพียง ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-4.12) ทุกรายการ คือ 
   1. มีบัตรคิวให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง 
   2. มีแบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพียงพอ 
   3. การให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่มีการรอคอยนาน 
   4. อุปกรณ์ เครื่องมือบริการต่างๆเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
   5. มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรส อายุตํ่ากว่า 25 ปี อายุ 25-35 ปี และอายุ 
36-45 ปี ทุกระดับการศึกษา ทุกรายการที่มาของรายได้ และทุกระดับรายได้ 
  ด้านความเท่าเทียม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3. 93-3.96) ทุกรายการ คือ 
   1. มีความสม่ําเสมอในการให้บริการ 
   2. การให้บริการอย่างเสมอภาค 
   3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
   4. ให้บริการผู้ประกันตนทุกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิงทุกสถานภาพสมรสอายุต่ํากว่า 25 ปี อายุ 25-35 ปี และอายุ 
36-45 ปี ทุกระดับการศึกษา ทุกรายการที่มาของรายได้ และทุกระดับรายได้ 
  ด้านความรวดเร็วและเช่ือถือได้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73-3.78) ทุกรายการ คือ 
   1. งานเสร็จตามกําหนดที่รอคอย 
   2. มีระเบียบแบบแผนท่ีให้บริการท่ีแน่นอน 
   3. การบริการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรสอายุ 25-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวท/ปวส, ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกรายการท่ีมาของรายได้ และ
ทุกระดับรายได้ 
  มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76-3.83) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง 
   2. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบและตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
   3. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านกฎหมายระเบียบ แนวปฏิบัติ และวิชาการเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรสอายุตํ่ากว่า 25 ปี อายุ 25-35 ปี และอายุ 
36-45ปี ทุกระดับการศึกษา ทุกรายการที่มาของรายได้ และทุกระดับรายได้ 
  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82-3.93) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีกริยา วาจาสุภาพ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
   4. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพอายุต่ํากว่า 25 ปี อายุ 25-35 ปีอายุ 36-45 ปี ทุก
ระดับการศึกษาทุกรายการท่ีมาของรายได้ และทุกระดับรายได้ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและ
พนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและ
พนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการประกันตนตามมาตรา 39 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การอธิบายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
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  ด้านความพอเพียง ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือมีแบบฟอร์มและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพียงพอ 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้บริการและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. มีบัตรคิวให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน - หลัง 
   2. มีแบบฟอร์ม เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพียงพอ 
   3. อุปกรณ์ เครื่องมือบริการต่าง ๆ เพียงพอและ พร้อมใช้งาน 
   4. การให้บริการมีความรวดเร็วไม่มีการรอคอยนาน 
  ด้านความเท่าเทียม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
   1. บริการอย่างมีคุณภาพท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
   2. การให้บริการอย่างเสมอภาค 
  ด้านความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีระเบียบแบบแผนท่ีให้บริการแน่นอน 
   2. การบริการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีระเบียบแบบแผนท่ีให้บริการแน่นอน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบริการอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
  ด้านมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ และตอบข้อซักถาม
ได้อย่างถูกต้อง 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านกฎหมายระเบียบ แนวปฏิบัติ และวิชาการเพียงพอ 
   2. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง 
  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
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   1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
   2. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   3. เจ้าหน้าท่ีมีกริยา วาจาสุภาพ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีกริยา วาจาสุภาพ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   2. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.60 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 35.90 มีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 49.78 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.60 มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ/รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 
86.20 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 40.60 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 
39 ต่อข้าราชการและพนักงานสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากคือ ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ด้านความพอเพียง ด้านความเท่าเทียม 
ด้านความสะดวกรวดเร็วเช่ือถือได้ ด้านมาตรฐานเทคนิคและวิชาการ และด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาณี หิรัญสมบูรณ์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ในด้านสิทธิประโยชน์ และด้านการให้บริการของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในด้านสิทธิประโยชน์และด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกันตน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลไม่พบว่า เพศ อาชีพ สถานภาพ รายได้ และ
ประสบการณ์ในการทํางานมีผลต่อการตัดสินใจ ส่วนอายุและการศึกษาพบว่าในด้านสิทธิประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการให้บริการไม่แตกต่างกัน  เป็นไปตามแนวคิดสมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 51) 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า การบริการ อันเป็นการช่วยเหลือหรือดําเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นน้ัน จะต้อง
มีหลักยึดปฏิบัติมิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือหรือกระทําประโยชน์แก่ผู้อื่น จะเป็นไปตามใจของตนเองซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ
โดยท่ัวไปหลักการบริการมีข้อคํานึง ดังน้ี 
  1.1 ความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องคํานึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก
จะต้องนําความต้องการของผู้รับบริการเป็นข้อกําหนดในการให้บริการ 
  1.2 ทําให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น 
  1.3 ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความพอใจของ
ผู้รับบริการ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
  1.4 ให้บริการอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์ โดยบริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามกําหนดระยะเวลา 
  1.5 ไม่ทําให้การบริการก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 มีความคิดเห็นด้านความเท่าเทียมด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการด้านความพอเพียงด้านมาตรฐานทาง
เทคนิคและวิชาการด้านความรวดเร็วและเช่ือถือได้ด้านความถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, 3.86, 
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3.82, 3.80, 3.75, 3.58 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมาใช้บริการ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดยโสธรด้านกระบวนการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้านในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิริญา ผลพลอย 
(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับจาก
มากท่ีสุด คือ ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ด้านมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการและด้านความเท่าเทียม 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและ
พนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและ
พนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ท่ีมีสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การอธิบายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศมนวรรณ ชาญชุติวาณิช (2553, บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาอุปสรรคใน 
การบริหารการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ีด้านหน่ึง คือ ด้านความรู้ความชํานาญเจ้าหน้าท่ี 
  ด้านความพอเพียง ผู้ประกันตนตนตามมาตรา 39 ท่ีมีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือมีแบบฟอร์มและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพียงพอ 
  ผู้ประกันตนตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้บริการ 
  และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการคือ 
   1. บัตรคิวให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง 
   2. มีแบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพียงพอ  
   3. อุปกรณ์ เครื่องมือบริการต่างๆเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
   4. การให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่มีการรอคอยนาน 
  ด้านความเท่าเทียม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
  ผู้ประกันตนตามาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
   1. บริการอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
   2. การให้บริการอย่างเสมอภาค 
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  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ (2553, บทคัดย่อ) พบว่าประชาชนที่มาใช้บริการ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจด้านความเสมอภาคในการให้บริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ด้านความรวดเร็วและเช่ือถือได้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีระเบียบแบบแผนท่ีให้บริการแน่นอน 
   2. การบริการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือมีระเบียบแบบแผนที่ให้บริการแน่นอน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือการบริการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศมนวรรณ ชาญชุติวาณิช (2553, บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านความรู้ความ
ชํานาญเจ้าหน้าท่ี และด้านประสานงาน โดยปัญหาด้านการบริหารจัดการเป็นส่ิงกีดขวางการบริหารการให้บริการไม่ให้
บรรลุผลมากท่ีสุด และมีทัศนะต่อแนวทางการพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงปัญหาท่ีพบใน
การบริหารจัดการคือ คอมพิวเตอร์ของสํานักงานประกันสังคมทํางานล่าช้า โทรศัพท์ของสํานักงานไม่สามารถใช้
โทรศัพท์ทางราชการติดต่อมือถือได้ทําให้การติดต่อไม่สะดวก 
  ด้านมาตรฐานทางเทคนิคละวิชาการ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ และตอบข้อซักถามได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และวิชาการเพียงพอ 
   2. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง 
  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ผู้ให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
   2. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   3. เจ้าหน้าท่ีมีกริยา วาจาสุภาพ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
  และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีกริยา วาจาสุภาพ และแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 
   2. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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  จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ทําให้พบว่าปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ของข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 คือปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ทําให้มีผลต่อการอธิบายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีผลต่อความพึงพอใจหลังการได้รับบริการ
ของผู้ประกันตนมาตรา 39 แตกต่างกัน จากข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของมณีวรรณ ต้ันไทย (2533, หน้า 
66) ได้ให้แนวคิดระดับความพึงพอใจของประชาชนหลังการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี ด้านความสะดวกท่ีได้รับ  
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพของการบริการได้รับ  ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ และด้านข้อมูลบริการท่ี
ได้รับจากการบริการ และแนวคิด จรัส  สุวรรณมาลา (2539, หน้า 10) กล่าวถึงหลักการและแนวทางในการให้บริการท่ี
มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรท่ีนํามาใช้กําหนดคุณภาพของการบริการ ดังนี้ 
  1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง การบริการท่ีจัดให้มีข้ึนตามกฎหมายโดยเฉพาะบริการที่บังคับให้
ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น การชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จําเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2. ความพอเพียง หมายถึงบริการมีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่มีการรอ
คอยนาน 
  3. ความเท่าเทียม หมายถึงการบริการสาธารณะท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ทุกอาชีพ ทุก
เพศ ทุกวัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
  4. ความสะดวก รวดเร็วเช่ือถือได้ หมายถึง การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการ
บริการต่าง ๆ ดังน้ี 
   4.1 ความสะดวก คือ สามารถเลือกให้บริการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการ นอกจากความ
สะดวกพิจารณาจากกระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดรับบริการเพียงจุดเดียว (One stop service) เป็นต้น 
   4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องการบริการทันที ไม่ต้องรอคิวคอยนาน 
   4.3 ความน่าเช่ือถือ หมายถึงบริการท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความต่อเน่ืองสม่ําเสมอมีระเบียบแบบแผนท่ี
แน่นอน เป็นท่ีพ่ึงของผู้ใช้บริการได้เสมอ และมีโอกาสผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
  5. ด้านมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ หมายถึง การให้บริการต้องอาศัยความรู้ความชํานาญทางเทคนิค 
หรือทางวิชาการ เช่น การบริการทางกฎหมาย เป็นต้น บริการดังกล่าวจะมีคุณภาพดีต่อเมื่อบุคลากร และกระบวนการ
ให้บริการมีมาตรฐาน 
  6. การเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม หมายถึง การให้บริการของรัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการ ในการน้ีจะต้องนําเรื่องการเก็บค่าบริการมาพิจารณาด้วยการให้บริการที่ดีต้องมีค่าบริการท่ีเหมาะสม และ
ต้องมีระบบการจัดบริการที่มีประสิทธภิาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. สํานักงานประกันสังคมควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลวิเคราะห์
รายละเอียด ในงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีจิตสํานึกในการให้บริการ กระตือรือร้น 
และสามารถเข้าใจ ค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. สํานักงานประกันสังคม มีแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ และข้อกฎหมายที่ปรับปรุง แก้ไข ตาม
สภาวการณ์ต่าง ๆ เป็นระยะให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
อบรมข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 3. ข้อกฎหมายของสํานักงานประกันสังคม มีความเกี่ยวเน่ืองกับเง่ือนเวลา เช่น การชําระเงินสมทบ ต้องชําระ
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป เป็นต้น ผู้ใช้บริการส่วนมากจะชําระเงินสมทบ ในวันท่ี 15 เท่านั้น ในวันน้ันจะมี
ผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติในวันท่ี 15 ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ จึงควรมี 
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การประชาสัมพันธ์ ด้านช่องการชําระเงินสมทบเพ่ิมข้ึน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ 
เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย 
 4. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ของสํานักงานประกันสังคม ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือ
รองรับจํานวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 5. เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานประกันสังคม ต้องให้บริการและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคกัน เต็มใจให้บริการ
ด้วยความกระตือรือร้น ยินดีต้อนรับบุคคลทุกระดับ และอธิบายขั้นตอนในการให้บริการอย่างถูกต้องชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงาน สํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ีและจังหวัด 
เน่ืองจากการบริการเกิดจากปัจจัยหลายประการและเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ ดังน้ัน
ผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบและให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 2. การศึกษาทัศนคติของข้าราชการและพนักงาน ของสํานักงานประกันสังคม เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
อุดมการณ์ร่วมขององค์กร เนื่องจากลักษณะงานของสํานักงานประกันสังคมเป็นงานบริการสาธารณะเชิงบังคับ 
จําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีจิตสํานึกในการให้บริการ มีความซ่ือสัตย์ และยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ 
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