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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด 
เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายห้องพัก 
ประกอบด้วย แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน และแผนกรักษาความปลอดภัย จํานวน 144 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และสถิติทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายห้องพัก จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ แผนก และระยะเวลาท่ีได้
ปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน สําหรับในส่วนของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
ต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน ในด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับ 
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงาน
ท่ีมีเงินเดือนต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันในด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ:   แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, พนักงานฝ่ายห้องพัก 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) examine job motivation of employees in room 
division at Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Bangkok; and 2) compare job motivation of 
employees in room division at Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Bangkok classified by 
demographic characteristics. The sample consisted of 144 hotel’s employees in Front Office, 
Housekeeping and Security departments. The instrument used in this research was a set of 

                                            
 * อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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questionnaire. The data were analyzed by percentage, means, standard deviation, t-test, F-test and 
Least Significant Difference (LSD). 
 The results were as follows: 1) job motivation level of employees in room division was 
moderate. The factors of job motivations were responsibility, achievement, work itself, recognition 
and advancement respectively; and 2) the comparison of job motivation classified by demographic 
characteristics showed that there was no statistically significance difference between job motivation 
and sex, age, department and duration of working. However, the aspect of educational background 
influenced job motivation regarding work achievement, recognition, work itself, and advancement at 
the statistical significance level of .05. Lastly, different amount of salary affected job motivation 
concerning the advancement at the statistical significance level of .05. 
 
Keywords:  job motivation, rooms employees 
 
บทนํา 
 สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มอบหมาย
ให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ และการสํารวจพฤติกรรม 
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยเป็นรายไตรมาส ซ่ึงเมื่อส้ินปี 2556 
ได้มีการสรุปสถานการณ์ไว้ดังนี้ในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 26.74 
ล้านคน (ข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียว ณ วันท่ี 8 มกราคม 2557) เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 19.60 จากปี พ.ศ. 2555 และเป็นปี
แรกท่ีมีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเกิน 26 ล้านคน โดยภูมิภาคที่นักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (8.63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
32.26 ของจํานวนนักท่องเที่ยวท้ังหมด) ตามด้วยภูมิภาคอาเซียน (7.40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.66 ของจํานวน
นักท่องเท่ียวท้ังหมด) และภูมิภาคยุโรป (6.31 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.59 ของจํานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด) 
ตามลําดับ โดยในปีพ.ศ. 2556 น้ี เป็นปีแรกที่นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีจํานวนสูงกว่านักท่องเท่ียวจาก
ท้ังภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคยุโรป ประกอบกับรายงานจากการประชุมของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (สทท.) ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เบื้องต้นพบว่าจากอัตราการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวในปี 2558 จะ
มีความต้องการกําลังคนในสาขาท่ีพักแรม (Hotel service) เพิ่มขึ้น 10% หรือ 108,000 คน ปี 2559 เพิ่ม 120,000 
คน และปี 2560 เพิ่มเป็น 130,000 คน โดยเน้นท่ี 4 แผนกหลัก คือ ต้อนรับ แม่บ้าน ครัว บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลิตบุคลากรด้านน้ีได้ปีละประมาณ 4,000 คน จึงได้จัดทํา
แผนกลยุทธ์ผลิตกําลังคน โดยระยะเร่งด่วนจะจัดทําระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการโดยการอบรมเพิ่มทักษะ
ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการท่ีมีอยู่กว่า 500,000 คน ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีสอนโรงแรมและท่องเท่ียว 
15 แห่ง ท่ีได้จับคู่กับสถานประกอบการในการผลิตบุคลากรแล้วจากจํานวนสถานศึกษาท้ังส้ิน 102 แห่ง (จดหมายข่าว
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557, หน้า 4) 
 ดังน้ันทรัพยากรที่จัดว่าสําคัญท่ีสุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรือพนักงานทุกคนในองค์กรนั่นเอง 
พนักงานขององค์กรเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่าองค์กรท่ีประสบผลสําเร็จได้ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรเป็นสําคัญ ถ้าพนักงานในองค์กรขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ไม่มีความรักความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิด
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามมา เช่น การทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ เกิดการโยกย้าย
เปล่ียนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง ซ่ึงในท่ีสุดองค์กรน้ันก็จะกลายเป็นองค์กรท่ีไม่สามารถประสบ
ผลสําเร็จ ในทางกลับกันถ้าองค์กรมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าท่ีมีความมานะอุตสาหะต่อ 
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การทํางาน มีความรักความผูกพันกับองค์กรแล้ว โอกาสที่จะทํางานให้ได้รับผลสําเร็จตามท่ีต้องการย่อมง่ายขึ้นเป็นอัน
มากการท่ีพนักงานในองค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานน้ันอาจเกิดจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การที่บุคคลน้ันมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นใน
ตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หรือการมีทัศนคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความถนัดเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี รวมท้ังการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององค์กร ความเช่ือมั่นในนโยบายขององค์กรตลอดจน
การมีความรักความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความมานะพยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรได้ตั้งไว้ (สิริพร อําไพศรี, 2547, หน้า 2) 
 การจูงใจ เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อผู้บริหารเสมอเพราะคํานิยามของการบริหารนั้นคือผู้บริหารต้องทํางานให้
สําเร็จโดยใช้บุคคลอื่น แต่งานจะสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวิธีและนโยบายการจูงใจของผู้บริหาร
น้ันๆ (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540, หน้า 240) การท่ีผู้บริหารทราบถึงกลไกของพฤติกรรมและวิธีการจูงใจย่อมเท่ากับทํา
ให้ผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้นําสามารถชักจูง กํากับ และผลักดันให้พฤติกรรมในการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดได้เสมอ (ธงชัย สันติวงษ์, 2543, หน้า 388) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลสืบเนื่องจากการเปิดเสรีการค้า
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ดังน้ันแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัล
ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร จึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ประกอบกับในช่วงระยะเวลา
ต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบว่ามีพนักงานฝ่ายห้องพักลาออก จํานวน24 คน ได้แก่ แผนก
ต้อนรับ 11 คน และแผนกแม่บ้าน 13 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.34 ของพนักงานในฝ่ายห้องพักท่ีมีอยู่ ดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลการลาออกของพนักงานห้องพักระหว่าง ปี 2557-2558 (ฐานข้อมูลสถิติพนักงานฝ่ายห้องพัก 
 โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร, 2558) 
 

แผนก 
จํานวนคนลาออกคิดเป็น (%) ปี 

2557 
จํานวนคนลาออกคิดเป็น (%) ปี 

2558 
ต้อนรับ 3.45 4.74 
แม่บ้าน 0.86 5.60 
รักษาความปลอดภัย 0.43 - 

รวม 4.74 10.34 
 
 จากตารางท่ี 1 เมื่อทําการเปรียบเทียบการลาออกของพนักงานฝ่ายห้องพัก ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีพนักงาน
แผนกห้องพักลาออกเพิ่มขึ้น 13 คน จากปี พ.ศ. 2557 คิดเพิ่มเป็นร้อยละ 5.6 ของพนักงานแผนกห้องพักท่ีมีอยู่ เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทางผู้วิจัยซ่ึงได้ปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายห้องพัก ในโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีหลักในการควบคุมดูแลเก่ียวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายและควบคุมคุณภาพการให้บริการ
พนักงานของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping department) มีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารของ
องค์กรได้นําไปใช้ในการประกอบการบริหารด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและความสามารถของพนักงานฝ่ายห้องพัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐาน 
 พนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน แผนก และระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงาน ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ท่ี ใ ช้ในการวิ จัยคร้ัง น้ี คือ พนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 243 คน (ฐานข้อมูลสถิติพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 
2558) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 144 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.680) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
  2.2  การจัดทําโครงสร้าง ของแบบสอบถามความคิดเห็น ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คร้ังน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
   2.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน แผนก และ
ระยะเวลาท่ีได้ปฎิบัติงาน จํานวน 6 ข้อ 
   2. 2.2 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความสําเร็จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้า เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของ ลิเคิร์ท (Likert scales) จํานวน 22 ข้อ 
  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) 
ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่า ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นของเฟดอริก และลอร่ีแอน (Frederick & Lori-ANN, 
2012, pp.443-444) เท่ากับ .70 ปรากฏว่าแบบสอบถามได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .921 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานฝ่ายห้องพัก 
โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ทําการกรอกข้อมูลจํานวน 
144 ฉบับ แล้ว ขอรับคืนด้วยตัวเอง ในระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 16 ธันวาคม 2558 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก 
โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
  4.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล จากผล 
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69  มีช่วงอายุ 36-45 ปี จํานวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 57.64 มีเงินเดือน ตํ่ากว่า 
15,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 57.64 เป็นแผนก Housekeeping จํานวน 103 คน คิดเปน็ร้อยละ 71.53 
และมีระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 55 คน ร้อยละ 38.19 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพักโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53-3.64) จํานวน 4
รายการ คือ 
   1. ท่านสามารถทํางานท่ีรับหมอบหมายได้เสร็จส้ิน และประสบความ สําเร็จอย่างดี 
   2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
   3. ท่านรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลงานท่ีท่านทําสําเร็จของงานนั้นๆ 
   4. ท่านรู้สึกว่างานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97-3.16)
จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ท่านได้รับการช่ืนชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ 
   2. ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน 
   3. ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีท่านเสนอแนะมักได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.18-3.24) 
จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. งานของท่านมีความท้าทายและน่าสนใจ 
   2. ลักษณะของงานท่ีท่านทํามีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน 
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   3. หน่วยงานของท่านได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านไว้อย่างชัดเจน 
   4. ท่านได้รับมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดท่ีมีอยู่ 
  ด้านความรับผิดชอบ พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.41-3.70) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ท่านรู้สึกมีอํานาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี 
   2. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ ความสามารถ 
   3. ท่านสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามเวลาท่ีกําหนด 
   4. ท่านสามารถอยู่ปฏิบัติงานได้จนงานสําเร็จแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติของท่าน 
  ด้านความก้าวหน้า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.01-2.93) จํานวน 2 รายการ 
คือ 
   1. ท่านได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม สัมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
   2. องค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  3.1 พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
   ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันจํานวน 1 รายการ คือ 
    1. ท่านสามารถทํางานท่ีรับหมอบหมายได้เสร็จส้ิน และประสบความ สําเร็จอย่างดี 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
    1. ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน 
   ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกรายข้อ 
   ด้านความรับผิดชอบ พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
    1. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ ความสามารถ 
   ด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 2 รายการ คือ 
    1. องค์กรของท่านมีการตัดสินใจเล่ือนข้ันหรือตําแหน่งน้ันมาจากการเลือกคนท่ีมีความสามารถที่
เหมาะสม 
    2. องค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แกบุ่คลากร 
  3.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
   ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกรายข้อ 
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   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
    1. ท่านได้รับการช่ืนชมทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ 
   ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกรายข้อ 
   ด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
  3.3 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
   ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 3 
รายการ คือ 
    1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และรู้จักป้องกนัปัญหาที่จะเกิดข้ึน  
    2. ท่านรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลงานที่ท่านทําสําเร็จของงานน้ันๆ 
    3. ท่านรู้สึกว่างานท่ีรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 2 
รายการ คือ 
    1. ท่านได้รับการช่ืนชมทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ 
    2. ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีท่านเสนอแนะมักได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
   ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ 
คือ 
    1. งานของท่านมีความท้าทายและน่าสนใจ 
   ด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกรายข้อ 
   ด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน 4 รายการ คือ 
    1. ท่านได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ 
    2. ท่านได้รับการส่งเสริมให้ดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
    3. องค์กรของท่านมีการตัดสินใจเล่ือนขั้นหรือตําแหน่งน้ันมาจากการเลือกคนท่ีมีความสามารถท่ี
เหมาะสม 
    4. องค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร 
  3.4 พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
   ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทุกรายข้อ 
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   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทุกรายข้อ 
   ด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกรายข้อ 
   ด้านความก้าวหน้า พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 3 รายการ คือ 
    1. ท่านได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
    2. ท่านได้รับการส่งเสริมให้ดูงานท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ี   
    3. องค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร   
  3.5 พนักงานท่ีมีแผนกแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
   ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานท่ีมีแผนกแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
    1. สามารถควบคุมการทํางานของท่านให้บรรลุผลสําเร็จได้ดี 
   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานท่ีมีแผนกแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 3 รายการ คือ 
    1. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานกล่าวถึงงานท่ีประสบความสําเร็จของท่านอยู่เสมอ 
    2. ท่านได้รับการช่ืนชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ 
    3. ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีท่านเสนอแนะมักได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
   ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พนักงานท่ีมีแผนกแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
    1. ปริมาณงานของท่านมีความเหมาะสม 
   ด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีแผนกแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 4 รายการ คือ 
    1. ท่านรู้สึกมีอํานาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี 
    2. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ ความสามารถ 
    3. ท่านสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กําหนด 
    4. ท่านสามารถอยู่ปฏิบัติงานได้จนงานสําเร็จแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติของท่าน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.69 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 38.89 รองลงมา อายุ 26-35 ปี  
ร้อยละ 29.86 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 57.64 รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 34.72 
เงินเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 57.64 รองลงมา เงินเดือน 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 29.86 แผนก 
Housekeeping ร้อยละ 71.53 รองลงมาแผนก Front Office ร้อยละ 23.61 ระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี 
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ร้อยละ 38.19 รองลงมา ระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ร้อยละ 27.08 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขนิษฐา 
สิงห์โตทอง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของโรงแรมเชอราตัน พัทยา ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 25 ปี และระหว่าง 26-30 ปี เท่ากัน มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มีตําแหน่งงานเป็น
พนักงานท่ัวไป มีรายได้ประจําต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี โดยมีระดับ
ความพึงพอใจด้านด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านสายการบริหาร ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสําเร็จของงาน 
ด้านลักษณะงานความรับผิดชอบ ด้านสภาพการทํางาน ด้านความมั่นคง ด้านชีวิตส่วนตัว 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพักโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14) 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านความรับผิดชอบ ( X = 3.60) 
รองลงมา ด้านความสําเร็จในการทํางาน ( X = 3.53) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( X = 3.05) ด้านการได้รับ 
การยอมรับนับถือ ( X = 2.90) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ด้านความก้าวหน้า ( X =2.61) 
  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เฮอร์เบอร์ก เมาสเนอร์ และสไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959, pp.113-115) ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factors Theory) ในประเด็น
ท่ีว่าความสําเร็จในงานท่ีทําของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จส้ิน และประสบ
ความสําเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิด
ความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงานน้ันๆ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ ศุภสิทธ์ิ 
เภาโบรมย์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจดับบลิวแมริออท 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านนโยบายของบริษัท 
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาสถานภาพการทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะการปฏิบัติ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในการทํางานมีแรงจูงใจระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจในระดับ
มากในระดับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพื่อนพนกังานและความสําเร็จในการทํางาน 
 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพักโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ แผนก และระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่
แตกต่างกัน สําหรับในส่วนของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
แตกต่างกัน ในด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้าน
ความก้าวหน้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานท่ีมีเงินเดือนต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน ในด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือ งานของท่านมีความท้าทายและน่าสนใจ 
และในด้านความก้าวหน้า คือ ท่านได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ท่านได้รับการส่งเสริมให้ 
ดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี องค์กรของท่านมีการตัดสินใจเล่ือนขั้นหรือตําแหน่งน้ันมาจากการเลือกคนท่ีมี
ความสามารถที่เหมาะสม และองค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ นนทัช ฟรอมไธสง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัน กรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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  พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในด้านความก้าวหน้า คือ ท่านได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ท่านได้รับการส่งเสริมให้ดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี และองค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
บุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นนทัช ฟรอมไธสง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัน กรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน 
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ดังน้ี 
 1. ความสําเร็จในการทํางาน ผู้วิจัยขอเสนอว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเก่ียวข้อง ควรเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและการวางแผนการทํางานของตนเอง โดยเน้นการให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและรู้สึกปลาบปล้ืมกับผลงานของตนเอง ซ่ึง
จะทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้ จัยขอเสนอว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเกี่ยวข้อง ควรพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ในปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ควรมีความนุ่มนวลใน
การว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพนักงานทํางานผิดพลาด พร้อมท้ังช้ีแจ้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงในขณะเดียวกันควรชมเชย
พนักงานเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องดีเย่ียมและแบ่งปันประสบการณ์การทํางานครั้งน้ันให้แก่เพ่ือนพนักงานท่าน
อื่นได้รับทราบ อีกท้ังควรเปิดโอการรับฟังความคิดเห็นอื่นๆ จากพนักงาน โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการออก
ความคิดเห็นในประเด็นน้ันๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้จัยขอเสนอว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเก่ียวข้อง ควรชี้แจงวัตถุประสงค์
หรือขอบเขตของลักษณะงานท่ีปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความแน่ชัดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรมีการระบุ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job description) หรือคู่มือพนักงานให้ชัดเจน หากมี
การหมอบงานท่ีเกินขอบเขตของงานท่ีพนักงานได้รับผิดชอบ ควรช้ีแจ้งให้พนักงานทราบถึงเหตุผลในการหมอบหมาย
งานน้ันๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและไม่สับสนในการปฏิบัติงานในคร้ังต่อๆ ไป 
 4. ด้านความรับผิดชอบ ผู้จัยขอเสนอว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเกี่ยวข้อง ควรออกแบบขั้นตอน 
การปฏิบัติงานให้มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างข้ันตอนในการปฏิบัติ เพ่ือ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาของงาน ซ่ึงจะทําให้พนักงานสามารถที่จะรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายน้ัน ไม่ปฏิบัติงาน
เกินเลยเวลาการทํางานปกติ และจะทําให้พนักงานภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 5. ด้านความก้าวหน้า ผู้จัยขอเสนอว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงเกณฑ์ 
การประเมินผลการทํางานสําหรับเก่ียวกับการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีกับผู้รับตําแหน่งงาน ว่ามีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติเพียงพอกับตําแหน่งงานหรือไม่ ควรมีการช้ีแจงให้พนักงานทราบในเกณฑ์การประเมินเหล่าน้ี อีกท้ังควรมี
โครงการสร้างขั้นตอนในความสําเร็จสายชีพให้แก่พนักงาน (Career path) ว่าพนักงานจะต้องพัฒนาและปรับปรุงใน
ด้านใดบ้าง จึงจะสามารถมีศักยภาพเพียงพอในการเตรียมพร้อมสําหรับการเล่ือนขั้นตําแหน่งงานในลําดับถัดไปได้ และ
ควรขยายโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ในโรงแรมต่างๆ ท้ังน้ีพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานอย่างเต็มท่ี งานท่ีปฏิบัติก็จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบเพิ่มเติ่มของแรงจูงใจทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน และนําส่ิงท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยมี ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนอื่นๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ แรงจูงใจเพ่ือเพิ่ม 
ประสิทธิในการทํางานสูงสุด 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

11 

เอกสารอ้างอิง 
 
ขนิษฐา  สิงโตทอง. (2556). แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 
 เชอราตัน พัทยา. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
จดหมายข่าวสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2557). สทท.จับมืออาชีวศึกษา ผลิตบุคลากรภาค 
 ท่องเท่ียว. ค้นเมื่อ 2 พฤษจิกายน 2557, จาก www.thailandtourismcouncil.org/... 
ธงชัย  สันติวงษ์. (2543). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.  
นนทัช  ฟรอมไธสง. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  
 กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี. 
ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เทคนิค 19.  
ศุภสิทธิ์  เภาโบรมย์. (2547). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจดับบลิวแมริออท 
 กรุงเทพมหานคร. ปัญหาพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สิริพร  อําไพศร.ี (2547). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง การทาง 
 พิเศษแห่งประเทศไทย. ภาคนิพนธ์ปริญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
Herzberg, F. B. & Synderman, B. B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley and Sons. 
Krejcie, R. V. & Morgan, E.,W. (1970). Educational and Psychological Measurement. New York: 
 McGraw-Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

12 

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ 
Operational Efficiency of service staff in Grand Sukhumvit Hotel Bangkok 

 
นางสาวกานต์พิชชา  กันทะเนตร 
Miss Kanpichar  Kantanate 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ* 
ดร.สิทธิชัย  ฝร่ังทอง** 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการโรงแรม 
แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์
สุขุมวิท กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือพนักงานฝ่ายบริการ 
ประกอบด้วย พนักงานต้อนรับ พนักงานทําความสะอาด และพนักงานฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวน 148 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช้สถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่าง
เป็นรายคู่ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ 
โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 5 ด้าน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านคุณภาพของงาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรับผิดชอบในการทํางาน และ 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบว่า พนักงานฝ่ายบริการท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และแผนกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานฝ่ายบริการท่ีมีอายุ 
สถานภาพ และอายุงานต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 
คําสําคัญ:  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, พนักงานฝ่ายบริการ, โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the operational efficiency of service staff in 
the Grand Sukhumvit Hotel Bangkok, and 2) compare the operational efficiency of service staff in the 
Grand Sukhumvit Hotel Bangkok according to demographical factors. The samples used were 148 
staff in Front Office, House Keeping and Food and Beverage. The instrument used was questionnaire. 
The data were analyzed by percentage, means, standard deviation, t-test, F-test and Least Significant 
Difference (LSD). 
 The research results revealed that: 1) the operational efficiency of the service staff overall 
was at the moderate level. Considering each aspect separately, it was found that 5 aspects were in 

                                            
 * อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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the moderate level ranged from highest to lowest as follows: adaptability, work quality, continuous 
improvement, interpersonal relation, and responsibility; and 2) the comparison of their operational 
efficiency according to demographical factors showed that the service staff with different gender, 
education, income and department had different operational efficiency at the statistical significance 
level of .05 and service staff with different age, status and length of service had different operational 
efficiency at the statistical significance level of .01. 
 
Keywords:  operational efficiency, service staff, Sukhumvit Hotel Bangkok 
 
บทนํา 
 ภาวการณ์แข่งขันด้านต่างๆ ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจการให้ 
การบริการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย เช่น หอพัก บ้านเช่า Service Apartment และโรงแรมเป็นต้น แต่ละธุรกิจต่างก็มีกล
ยุทธ์และการแข่งขันทางการตลาดมากมายเพื่อจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม 
พร้อมท้ังมีการปรับกลยุทธ์ภายในองค์กรให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับความต้องการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายอยู่ตลอดเวลา ส่ิงสําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์กรธุรกิจบริการท่ีจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวน้ันขึ้นอยู่กับ
บุคลากรในองค์กร พนักงานจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากที่สุดขององค์กรท่ีจะทําให้องค์กรดําเนินธุรกิจได้ประสบ
ความสําเร็จ ดังน้ันการคัดสรรบุคลากรเข้ามาร่วมทีมในธุรกิจการพัฒนาองค์กรและบุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งการแข่งขัน เมื่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จึงมีโรงแรมหรือธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันเปิดใหม่มากมายหลายแห่งใน
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงรวมไปถึงย่านธุรกิจใจกลางเมือง เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท รวมท้ังย่านประตูน้ํา ซ่ึงเป็นท้ัง
แหล่งธุรกิจสําคัญสําหรับนักธุรกิจท้ังภายในและต่างประเทศ 
 อย่างไรก็ดี โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ เป็นองค์กรท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในย่านสุขุมวิท 
ได้เปิดดําเนินธุรกิจมากว่า 13 ปี กิจกรรมหลักขององค์กรคือ การให้บริการแก่ลูกค้าท่ีพักอาศัย จัดเล้ียง จัดสัมมนา 
อาหารและเครื่องด่ืม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต การทําให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในการให้บริการของพนักงาน ย่อมส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจของโรงแรม ซ่ึงจะต้องเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วม
ใจ และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางโรงแรมได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรท่ีทํางานร่วมกับ
องค์กรมาเป็นเวลายาวนาน ท่ีผ่านมาการลาออกหรือการเปลี่ยนงานอยู่ในอัตราท่ีต่ํา แต่หลังจากมีการเปิดให้บริการของ
คู่แข่งรายใหม่ท่ีอยู่ในย่านธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงทําให้อัตราการลาออกของพนักงานมีจํานวนสูงขึ้น เมื่อเทียบจากปี 2557 
ถึง 2558 โดยมีอัตราส่วนการลาออกสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของบุคลากรท่ีมีอยู่ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรม 
แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ, 2559) ดังภาพท่ี 1 
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 ส่งผลทําให้
องใช้เวลาใน
ารปฏิบัติงาน
มร่วมมือของ

ฏิบัติงานของ
ารปฏิบัติงาน
แผนงาน เพื่อ

ทพ 
วิท กรุงเทพ 
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สมมติฐาน 
 พนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ จํานวน 241 
คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ, 2559) 
  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานต้อนรับ พนักงานทําความสะอาด และพนักงานฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970, 
pp.608-610) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 148 คน 
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ, 2559) 
 

พนักงานฝา่ยบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ 
แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

พนักงานต้อนรับ 91 56 
พนักงานทําความสะอาด 45 28 
พนักงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 105 64 

รวม 241 148 
 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 
แผนก และอายุงาน 
  ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้านคือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความสามารถใน
การปรับตัว ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคอร์ท (Likert Scales) 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรม
แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง กรอกข้อมูลจํานวน 148 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 แล้วขอรับคืนกลับด้วยตัวเอง ในระหว่างวันท่ี 1–31 มีนาคม 2559 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ 
LSD ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์
สุขุมวิท กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีข้ึนไป จํานวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 35,001 บาทขึ้นไป จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.05 แผนกพนักงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 และมีอายุงานส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 11 ปีขึ้นไป จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ 
  พนักงานฝ่ายบริการโรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับคือ ความสามารถ
ในการปรับตัว ( X = 3.48) คุณภาพของงาน ( X = 3.46) การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ( X = 3.43) การมีมนุษย
สัมพันธ์ ( X = 3.33) และความรับผิดชอบในการทํางาน ( X = 3.22) ส่วนความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ใน
งาน ( X = 3.51) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท 
กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการโรงแรมแก
รนด์สุขุมวิท กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 
  3.1 พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรอบรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน และด้านการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยภาพรวม พบว่า เพศหญิง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่าเพศชาย ยกเว้นด้านการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.2 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรอบรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน และด้าน 
การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยภาพรวม พบว่า ช่วงอายุ 41-50 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่าช่วง
อายุอื่น ยกเว้น ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  3.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน และด้านความรับผิดชอบในการทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมพบว่า ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า ระดับการศึกษาอื่น ยกเว้น ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้าน
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การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.4 พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว และด้านความรับผิดชอบในการทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยภาพรวมพบว่า สถานภาพโสด มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน มากกว่าสถานภาพอ่ืน ยกเว้น ด้านความรอบรู้และความ สามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.5 พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน 
และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวมพบว่า ช่วงรายได้ 15,001-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าช่วง
รายได้อ่ืน ยกเว้น ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความ สามารถในการปรับตัว ด้านความ
รับผิดชอบในการทํางาน และด้านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.6 พนักงานที่มีแผนกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวม พบว่า แผนกพนักงานต้อนรับ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่าแผนกอื่น ยกเว้น 
ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความรับผิดชอบใน 
การทํางาน และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  3.7 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรอบรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ในงาน ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยภาพ รวมพบว่า อายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า อายุงานช่วงอื่น 
ยกเว้น ด้านความสามารถในการปรับตัว มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท 
กรุงเทพ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ด้านคุณภาพของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46) เน่ืองจากทางโรงแรมได้มีการ
มอบหมายงานมีความซับซ้อนและมีตัวช้ีวัดคุณภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีสูงเกินไป จึงทําให้พนักงานเกิดความ
ไม่พอใจในการทํางานเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ Harring Emerson 
(1992, pp.111–115) กล่าวว่า คุณภาพของงาน คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการท่ีทุกคนต้องทํา
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีองค์กรกําหนด โดยงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้อง ความประณีตเรียบร้อย และมีคุณภาพ
มากที่สุด ซ่ึงต้องสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเวลาหรือมาตรฐานท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
เร่ือง ปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ผลการศึกษาวิจัย
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พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 ด้าน อันได้แก่ ด้าน
ของโอกาสในความก้าวหน้า ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ ด้านการมีอํานาจในหน้าท่ี และปัจจัยแรงจูงใจภายนอก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
การพัฒนาการฝึกอบรม ทางด้านของการเล่ือนตําแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
 ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) เนื่องจาก
โรงแรมมีระบบสนับสนุนในการปฏิบัติงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้สามารถเกิดการเรียนรู้ และทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงทําให้พนักงานรู้สึกพอใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ Harring Emerson (1992, pp.111–115) กล่าวว่า ความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน คือ 
การพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการทํางานและติดตามงานด้วยการเรียนรู้
จากแหล่งต่างๆ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กรุงเทพมหานคร ของ นิตยา ทวีชีพ และคณะ (2553, หน้า 1-2) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์ 
(2553, หน้า 4-5) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองในภาพรวมตามคุณลักษณะท่ัวไปของบุคลากรใน
สถานประกอบการท่ีพักแรมอยู่ในระดับมากคือ ด้านความรู้และด้านความสามารถท่ัวไป 
 ด้านความสามารถในการปรับตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เน่ืองจากบุคลากรมัก
ปรับตัวไม่ทันต่อการทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานท้ังภายในแผนกและแผนกอ่ืนประกอบกับมีข้อจํากัดในเรื่องของการ
เปล่ียนเวลาการทํางาน จึงต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ Harring Emerson (1992, pp.111–115) กล่าวว่า ความสามารถใน 
การปรับตัว คือ การปรับตัวเกี่ยวกับบทบาท พฤติกรรมด้านการทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน การแสดงออกถึงความ
ต้องการ การช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ด้วยความตั้งใจทํางาน ความซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา รักษาคํามั่นสัญญา รักษา
ช่ือเสียงของตนเองและองค์การ ให้บรรลุตามความต้องการขององค์การท่ีจะส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ของ
กันทิมา แก้วศรี และปรัชญา แพทยานนท์ (2550, หน้า 4) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน 
การทํางานของพนักงานโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านลักษณะทางสังคมของงาน 
 ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เน่ืองจากโรงแรมไม่ค่อย
ให้อิสระในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีการรายงานตามลําดับช้ัน ถึงแม้จะเป็นภาระหน้าท่ีใน 
การดําเนินงานให้สําเร็จโดยคํานึงถึงเป้าหมายงานเป็นหลักก็ตาม แต่พนักงานก็รู้สึกว่าขาดความเป็นเอกเทศใน 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ Harring Emerson (1992, pp.111-
115) กล่าวว่า ความรับผิดชอบในการทํางาน คือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีๆ ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี การยอมรับภาระหน้าท่ีของตนในการดําเนินงานให้สําเร็จ โดยคํานึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลัก มีความ
เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ตั้งใจทํางานให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ช่วยเหลืองานในหมู่คณะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทาง การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้าน : 
กรณีศึกษา โรงแรมเพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพฯ ของจารุณี ศิริเรืองสกุล (2556, หน้า 1 และ 7) ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาของงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เน่ืองจากทาง
โรงแรมไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทํางาน อิสระในการวางแผนการทํางานและ
สามารถแก้ไขปัญหาในการทํางานได้ด้วยตัวเอง จึงทําให้พนักงานรู้สึกว่าขาดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ Harring Emerson (1992, pp.111–
115) กล่าวว่า การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คือ การที่คนมีความเข้าใจกระบวนการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
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มีทักษะในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่มากขึ้น ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงสภาพการ
ทํางาน รวมท้ังร่วมมือกับพนักงานในองค์กรเพ่ือมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
เร่ือง แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงแรมในเครือสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของ 
รุศดา แก้วแสงอ่อ (2553, หน้า 253-255) ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านความก้าวหน้าใน
งานและด้านการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เน่ืองจากโรงแรมไม่ค่อยมีการแลก 
เปล่ียนความรู้ประสบการณ์ในการทํางานซ่ึงกันและกัน เมื่อเกิดปัญหา จึงไม่ค่อยได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนร่วมงาน ทําให้พนักงานเกิดความโดดเดี่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
Harring Emerson (1992, pp.111–115) กล่าวว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับองค์การ โดยพร้อมท่ีจะประสานและ
ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ทักษะในการทํางานของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า
ของโรงแรมท่ีต้ังอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ: ศึกษาโรงแรมท่ีอยู่ในระบบเครือข่ายและโรงแรมท่ีไม่อยู่ในระบบเครือข่าย 
ของ ประไพรัตน์ ฉันธนะมงคล (2552, หน้า 1-2) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีด้านทักษะการทํางานเป็นทีมอยู่ในระดับ
มาก และการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 
 ด้านคุณภาพงาน 
 1. ควรลดขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีมีซับซ้อน เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการในการทํางาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการปรับมาตรฐานในการปฏิบัติงานของโรงแรมท่ีมีการตั้งค่าสูงเกินไป ซ่ึงจากเดิมต้ังค่าความสําเร็จ
ของงานไว้เท่ากับร้อยละ 75 ลดลงเหลือร้อยละ 55 
 3. ควรจัดให้มีหัวหน้างานของแต่ละแผนกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน หรือคอยให้คําช้ีแนะเมื่อเกิด
ปัญหา 
 4. ควรมีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และตามวุฒิการศึกษา โดยกําหนดค่าตอบแทนให้กับ
คนทํางานท่ีโดดเด่นและมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 5. ควรจัดให้มีการกําหนดนโยบายการหมุนเวียนเปล่ียนงานท้ังในระดับพนักงานและระดับหัวหน้างาน เพื่อทํา
ให้กระบวนการทํางานเกิดคุณภาพงานมากข้ึน 
 ด้านความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้ในงาน 
 1. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือนําพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระ 
 2. ควรมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้และช่วยในการปฏิบัติงาน โดยจะทําให้
พนักงานสามารถเกิดทักษะและศักยภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น เช่น ระบบ E-learning  ERP เป็นต้น 
 3. ควรจัดให้มีการเก็บสถิติการใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และจัดให้มีพนักงานคอยดูแลอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน  
 4. ควรจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
พนักงานเกิดความเข้าใจในการใช้งาน 
 5. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรองของตนเองเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด 
 ด้านความสามารถในการปรับตัว 
 1. ควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเร่ืองการทํางานเป็นทีม และความสามารถในการทํางานทดแทนกันได้ เมื่อ
เกิดเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉิน 
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 2. ควรมีการจัดทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือให้พนักงานเกิดการปรับตัวและรู้จักกัน รวมถึงสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรจัดทําป้ายบอกลักษณะงานท่ีมีความชัดเจนของแต่ละตําแหน่ง เมื่อเกิดปัญหา พนักงานก็จะสามารถ
แจ้งเข้าศูนย์กลางได้ 
 ด้านความรับผดิชอบในการทํางาน 
 1. ควรมีการวางระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้มีความรู้ความสามารถท่ีตรงกับหน้าท่ีๆ จะต้องได้รับ
การมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ซ่ึงจะได้รับบุคลกรท่ีตรงตามลักษณะงานและนโยบายของโรงแรม 
 2. ควรมีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานตามเป้าหมาย (Management 
by Objective: MBO) เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้พนักงานเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 3. ควรให้อิสระในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ เช่น สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเร่งด่วน โดยไม่
ต้องรอการตัดสินใจจากหัวหน้าแผนก  
 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 1. ควรจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ เก่ียวกับสายงานท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะเป็น
การอบรมหลักสูตรระยะส้ันหรือระยะยาว ทุก 3-6 เดือน โดยมีการติดตามผลการประเมินการผลหลังจากท่ีส่งไปอบรม/
สัมมนาอย่างต่อเน่ือง 
 2. ควรปรับปรุงขั้นตอนในการรับสมัครพนักงาน โดยจัดให้มีการการทดสอบก่อนเบื้องต้น เช่น ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมท้ังกําหนดให้พนักงานท่ีมีอายุงานต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไปจะต้องพัฒนา
ตนเองในด้านดังกล่าวอีกด้วย 
 3. ควรมีการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
 

ระดับ ผลงาน ระดับคะแนน 
A+ สูงกว่ามาตรฐานมาก 91-100 
A สูงกว่ามาตรฐาน 81-90 
B ตรงตามมาตรฐาน 71-80 
C ตํ่ากว่ามาตรฐาน 51-70 
D ตํ่ากว่ามาตรฐานมาก  1-50 

 
 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 1. ควรให้ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้างานมีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างผู้บังคับบัญชา หรือ
เพื่อนร่วมงาน มีการให้คําแนะนําในการทํางานและสร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยแสดงอาการย้ิมแย้มแจ่มใส 
ทักทาย พูดคุยอย่างเป็นกันเอง 
 2. ควรจัดให้มีระบบพี่เล้ียงเพ่ือช่วยในการสอนงานให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานท่ีได้รับการเล่ือน
ตําแหน่ง ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่อกัน รวมท้ังเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

21 

เอกสารอ้างอิง 
 
กันทิมา  แก้วศรี และปรัชญา  แพทยานนท์. (2550). ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน 
 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและ 
 ภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี. 
กิตติพงษ์  ศิริพร. (2551). ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : 
 กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ. การค้นคว้าอิสระปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. 
จารุณี  ศิริเรืองสกุล. (2556). ศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้าน : 
 กรณีศึกษา โรงแรมเพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพฯ. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
ฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์. (2553). แนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ 
 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว. 
นิตยา  ทวีชีพ และคณะ. (2553). ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 7 (1), 1-2. 
ประไพรัตน์  ฉันธนะมงคล. (2552). ทักษะในการทํางานของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ : ศึกษาโรงแรมท่ีอยู่ในระบบเครือข่ายและโรงแรมท่ีไม่อยู่ในระบบเครือข่าย. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี. 
รุศดา  แก้วแสงอ่อ. (2553). แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงแรม ในเครือสมาคมโรงแรม 
 หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2 (1), 
 253-255. 
Harrington, E. (1992). The Twelve Principles of Efficiency. New York: The Engineering Magazine. 
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determinining Sample Size for Research Activities. 
 Educational and Psychological Measurement, 30, 608-610. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

22 

บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด 
Working Atmosphere of Car Wheel Manufacturing Section Staff of  

Enkei Thai Company Limited 
 

นายกิตติพล  สุขอนันต์ 
Mr. Kittipol  Sukanan 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ* 
ดร.สิทธิชัย  ฝร่ังทอง** 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย 
จํากัด 2) เปรียบเทียบบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด จํานวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่าง
เป็นรายคู่ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อ
รถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านความอบอุ่น ด้านการสนับสนุน ด้านความเส่ียง 
ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านรางวัลตอบแทน ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความขัดแย้ง และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ 
บริษัท เอนไกไทย จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลา
ในการทํางานต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ อายุต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านรางวัล
ตอบแทน ด้านความเส่ียง ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พนักงานท่ีมี
อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านรางวัล
ตอบแทน ด้านความเส่ียง และด้านความอบอุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น ด้านการสนับสนุน ด้าน
ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
คําสําคัญ:  บรรยากาศในการทํางาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the working atmosphere of the car wheel 
manufacturing section staff of Enkei Thai Company Limited and 2) compare the working atmosphere 
of the car wheel manufacturing section staff classified by personal information. The sampling was 
144 car wheel manufacturing section staff of Enkei Thai Company Limited. The instrument used in 
                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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this research was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, means, 
standard deviation, and Least Significant Difference (LSD).  
 The research results revealed that: 1) holistically the working atmosphere of the car wheel 
manufacturing section staff of Enkei Thai Company Limited was at a high level. Considering by 
aspects it was found that all aspects were at high levels. Sorting in descending order, they were as 
follows: organization structure, cozy working atmosphere, support risking, organization unity, work 
operation standard, reward, responsibilities, and conflict; and 2) the results in comparing the working 
atmosphere of the car wheel manufacturing section staff classified by personal information were 
found that: the staff with different genders, ages, average monthly income and working period had 
different opinions at the statistical significance level of .01; whereas the staff with different 
educational levels had different opinions at the statistical significance level of .05. Considering by 
aspects it was found that the staff with different genders had different opinions in terms of 
organization structure, reward, risk, and cozy working atmosphere at the statistical significance level 
of .01. The staff with different ages, average monthly income and working period had different 
opinions in terms of organization structure, reward, risk, and cozy working atmosphere at the 
statistical significance level of .05; moreover the staff with different ages, educational levels, average 
monthly income and working period had different opinions in terms of support, organization unity at 
the statistical significance level of .01. 
 
Keyword:  working atmosphere 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันโลกได้วิวัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์การท่ีทําธุรกิจท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันและมี 
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ภาวะท่ีเศรษฐกิจจะถดถอยไปบ้างองค์การส่วนใหญ่ก็ยังให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาและปรับตัวในด้านต่างๆ เพ่ือทําให้องค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจัยท่ีสําคัญและองค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ เงิน วัตถุดิบ เคร่ืองจักร บุคลากร และการบริหารจัดการ ดังน้ันองค์การจึงต้องทํา
ให้บุคลากรต้องการท่ีจะทํางานในองค์การน้ัน บรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีผู้บริหารควรจัดการโดย
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรซ่ึงส่งผลต่อบุคลากรในองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจ
ตลอดจนการปฏิบัติในองค์กร และเป็นตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาบรรยากาศในองค์การของพนักงาน เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง
ในระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์ แบบความเป็นผู้นําและและขวัญกับพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 นอกจากบรรยากาศองค์การยังมีส่วนในการกําหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การแล้ว บรรยากาศ
องค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวัง ของสมาชิกในองค์การ องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การจะช่วยกระตุ้น
ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การและความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์การ ดังน้ันหากต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
องค์การแล้ว ส่ิงท่ีนักพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอื่นคือ บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศได้รับ
การส่ังสมมาจากความเป็นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่อดีต หากองค์การใดคํานึงถึงความสําคัญใน
เรื่องน้ี แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการท่ีมีการปรับเปล่ียนให้ทันยุคทันสมัยแบบผสมผสานกลมกลืน
ตลอดเวลา ก็จะทําให้องค์การนั้นมีความยืดหยุ่น ทําให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารท่ีทํางานร่วมกัน โดยต่างฝ่าย
ต่างก็รู้ถึงความต้อง และความพึงพอใจต่อกัน บรรยากาศองค์การจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงาน เพราะบรรยากาศในองค์การน้ันส่งผลต่อสุขภาพท้ังทางกายและใจของพนักงาน โดย
ส่ิงแวดล้อมในท่ีทํางานของพนักงานในองค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์และกําหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การและเป็นตัวกําหนดการบรรลุเป้าหมายขององค์การน้ัน (นพรัตน์ พงศ์ฐากูร, 2553, หน้า 1) 
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 สาเหตุหน่ึงท่ีบุคลากรไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถและไม่อาจอยู่ร่วมกับองค์การได้อย่าง
ยาวนาน เน่ืองจากการรับรู้และความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีมีต่อบรรยากาศองค์การ ท้ังโครงสร้างของงาน ความเป็น
อิสระในการทํางาน รางวัลตอบแทน ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน การยอมรับความขัดแย้ง การเปล่ียนแปลง 
และการส่ือสารในองค์การ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่ทํางานท่ีสอดคล้องกับบรรยากาศ
แวดล้อมขององค์การ โดยบางคนอาจจะมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการทํางานในทางลบ แต่บางคนอาจมีความคิดเห็น
ต่อบรรยากาศการทํางานในทางบวก พนักงานท่ีไม่พอใจอาจต้องออกจากองค์การ เพื่อหาองค์การใหม่ท่ีมีบรรยากาศ
องค์การเหมาะสมตามที่ตนเองต้องการ บุคคลแต่ละคนมีการรับรู้ ความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อบรรยากาศองค์การ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมทางวัฒนธรรม ดังน้ัน ส่ิงท่ีผู้บริหารควรทําเพื่อให้
บุคลากรที่อยู่ในองค์การทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถและปฏิบัติได้อย่างดีท่ีสุด คือการให้ความสําคัญกับบุคลากร
ขององค์การ โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อบุคลากรได้รับการจูงใจท่ีดี ก็จะสามารถผลิตหรือ
ปฏิบัติงานมากข้ึนกว่าเดิมได้ การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน คือ การพยายามให้ผลตอบแทนตามความต้องการของเขา
และต้องประสานความต้องการของคนทํางานให้เข้ากับความต้องการขององค์การด้วย เพื่อให้เกิดผลงานท่ีดีและเป็นไป
ตามเป้าหมายของการทํางาน โดยแรงจูงใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเป็นส่ิงท่ีจะ
ผลักดันเอาความสามารถของคนออกมา เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ก็นับว่าเป็นส่ิงที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย เพราะหากบุคคลมีหัวหน้างานท่ี
ไม่เข้าใจลูกน้อง ไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงพิง และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่อยากทํางานและไม่ทุ่มเท
ให้กับงานอย่างเต็มท่ี หรือหากเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ก็จะทําให้ขาดการประสานงานที่ดี ไม่มีการพูดจา
ส่ือสารกัน เกิดการเกี่ยงงานกัน จนทําให้งานสะดุดหรือล่าช้า ผู้บริหารจึงต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การด้วย (พุธประทุม ตันสูงเนิน, 2554, หน้า 2) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อ
รถยนต์ บริษัทเอนไกไทย จํากัด สําหรับเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนําไปพิจารณากําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ 
ปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้มีลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน มีการปรับเปล่ียนตามยุคสมัยแบบผสมผสานกลมกลืน
ตลอดเวลา และนํามาเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธ์ิผล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
แตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด จํานวน 230 คน 
(ข้อมูลจากแผนกบุคคล บริษัท เอนไกไทย จํากัด ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2558) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางท่ีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie  
and Morgen (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 144 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี  
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
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  2.2 การจัดทําโครงสร้าง ของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
   2.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการทํางาน 
   2.2.2 บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
ขององค์การ ความรับผิดชอบ รางวัลตอบแทน ความเส่ียง ความอบอุ่น การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความ
เป็นหน่ึงเดียวในองค์การ และความขัดแย้ง ลักษณะขอแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของ ลิเคิร์ท 
(Likert) จํานวน 27 ข้อ เพื่อใช้วัดระดับของบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ โดยใช้มาตรวดั 5 
  2.3 นําแบบสอบถามไปทดลอง ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แล้ว
นําข้อมูลมาหาค่า ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.787 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ของบริษัท เอนไกไทย จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามจํานวน 
144 ฉบับ แล้วรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยวิธีสะดวก เก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-31 มีนาคม 2559 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามทุกชุด และนํามาลงรหัส (Coding) แล้วนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท 
เอนไกไทย จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ผลิตล้อรถยนต์ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย 
จํากัด พบว่ากลุ่มอย่างพบว่ามีเป็นเพศชาย ร้อยละ 72.92 ของจํานวนตัวอย่างท้ังหมด และอีกร้อยละ 27.08 เป็นเพศ
หญิง ส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.58 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 และมีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 6 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 54.86 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 2. การวิเคราะห์บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านโครงสร้างขององค์การ ความรับผิดชอบ รางวัลตอบแทน ความเส่ียง ความอบอุ่น 
การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ และความขัดแย้ง สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
โครงสร้างขององค์การ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
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ทุกข้อ ได้แก่ บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน บริษัทมีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติของพนักงานอย่างชัดเจน และบริษัทมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน ความรับผิดชอบ พนักงานมี
ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการระดมสมองเพื่อคิด
หาทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติงาน และหัวหน้ามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่พนักงาน รางวัล
ตอบแทน  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  
การเล่ือนตําแหน่งพนักงานในบริษัทจะคํานึงถึงความรู้และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งของพนักงาน บริษัทมีการประเมินการขึ้นเงินเดือนและเล่ือนตําแหน่งจากผล
การปฏิบัติงานท่ียุติธรรม และผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถในการทํางานอย่างเต็มท่ีและ
นํามาเป็นผลงานเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ ความเส่ียง พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา บริษัทมีมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงาน และ ท่านสามารถนําข้อมูลท่ี
มีอยู่มาพิจารณาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจในการทํางานน้ันๆ ความอบอุ่น พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีความรู้สึกอบอุ่นและได้รับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงานอย่างสม่ําเสมอ ผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานทุกคนในบริษัท ได้รับความช่วยเหลือจาก 
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาใส่ใจดูและพนักงานภายในบริษัทเป็น
อย่างดี การสนับสนุน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ได้แก่ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการทํางานของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี และผู้บังคับบัญชาคัดเลือกและส่งพนักงาน
ไปรับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม มาตรฐานการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สามารถไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการปรับเปล่ียนนโยบาย ขั้นตอนและ
วิธีการทํางานตามการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี และบริษัทกําหนดเป้าหมายการทํางานชัดเจน ความเป็นหน่ึงเดียวใน
องค์การ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  
การทํางานกับเพื่อนร่วมงานมีลักษณะการทํางานเป็นทีม มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรน้ี 
และพนักงานในบริษัทมีความไว้วางใจ เช่ือถือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้ง พนักงานมี
ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุก
คนในบริษัทยินดีจะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งน้ัน และพนักงานในบริษัทต่างยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกันของแต่ละคน 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท 
เอนไกไทย จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาใน 
การทํางาน ต่างกัน มีความคิดในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า โครงสร้างขององค์การ ความรับผิดชอบ รางวัลตอบแทน ความเส่ียง ความอบอุ่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ และความขัดแย้ง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบ รางวัลตอบแทน 
ความอบอุ่น และความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และโครงสร้างของ
องค์การ ความเส่ียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความอบอุ่น ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และโครงสร้างขององค์การ รางวัลตอบแทน ความเส่ียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางาน ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสนับสนุน ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และโครงสร้างขององค์การ ความอบอุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 1. พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด กลุ่ม
อย่างเป็นเพศชาย มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 
และมีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 6 ปี ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัชทรา ตันติเวชยานนท์ (2550) ศึกษา
เร่ือง บรรยากาศในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 
(มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 23-31 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้
ระหว่าง 15,001-25,000 บาท เป็นพนักงานในระดับปฎิบัติการ และมีอายุงานในบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 
ตํ่ากว่า 5 ปี 
 2. บรรยากาศในการทํางานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด จากการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างขององค์การ ความรับผิดชอบ รางวัลตอบแทน ความ
เส่ียง ความอบอุ่น การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ และความขัดแย้ง เน่ืองจาก 
กลุ่มพนักงานให้ความสําคัญในเร่ืองการรับรู้บรรยากาศในองค์การโครงสร้างอยู่ในระดับดี จะทําให้พนักงานจะให้ความ
ร่วมมือกับองค์การในระดับสูง ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968) พบว่า สภาพแวดล้อม 
การทํางาน เป็นคุณลักษณะท่ีเฉพาะของแต่ละองค์การท่ีบุคคลในองค์การรับรู้หรือมีความรู้สึกโดยทางตรงและทางอ้อม
และเป็นแรงกดดันสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พุธประทุม 
ตันสูงเนิน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคบและบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังรายด้านและโดยรวม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยบรรยากาศองค์การ ด้านการส่ือสารมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการเปล่ียนแปลงในองค์การ ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ด้านความอบอุ่นและให้
การสนับสนุน ด้านรางวัลตอบแทน ด้านความเป็นอิสระ และด้านโครงสร้างของงาน 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนบรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท 
เอนไกไทย จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาใน 
การทํางาน ต่างกัน มีความคิดในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นพรัตน์ พงศ์ฐากูร (2553) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จํากัด พบว่า พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศในองค์การ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเส่ียงของงาน พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านความอบอุ่น พนักงานท่ีมีสายงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านการสนับสนุน พนักงานท่ีมีเพศและสายงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านมาตรฐานงาน พนักงานท่ีมีเพศและรายได้เฉล่ีย



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

28 

ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านความเป็นหนึ่งเดียว
ในองค์การ พนักงานท่ีมีสายงานที่ปฏิบัติต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  โครงสร้างขององค์การ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เน่ืองจาก กลุ่มพนักงานให้
ความสําคัญในเร่ืองการรับรู้บรรยากาศในองค์การโครงสร้างอยู่ในระดับดี จะทําให้พนักงานจะให้ความร่วมมือกับ
องค์การในระดับสูง เน่ืองจากการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างเป็นการรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์การและการทํางาน เช่น มีการแบ่งโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา นโยบายและเป้าหมายใน
การดําเนินงานระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ทําให้พนักงานไม่เกิดความสับสนในบทบาท
หน้าท่ีและวิธีการปฏิบัติงาน และทํางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ มีการแสดงความ
คิดเห็นและให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่องค์การ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-
199) เป็นความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับข้อบังคับในกฎระเบียบ กฎเกณฑ์  กระบวนการดําเนินการท่ีมีอยู่ มุ่งเน้นที่การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบอย่างละเอียด หรือมีลักษณะยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อพฤตกิรรมระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานท่ีเก่ียวกับงาน 
  ความรับผิดชอบ พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) กลุ่มพนักงานให้ความสําคัญในเรื่อง
การรับรู้บรรยากาศในองค์การด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีควรมีการระดมสมองเพื่อคิดหาทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติงาน หัวหน้ามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่พนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) เป็นความรู้สึกของพนักงานว่าเป็นนายของตัวเอง ไม่ต้องมีการตรวจสอบ 
การตัดสินใจซํ้า และแนวคิดของ จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541, หน้า 18) พบว่าความรับผิดชอบเป็นลักษณะของานเพื่อ
การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบความยากง่าย และความท้าทายของงาน ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ตลอดจนคุณค่าของงาน 
  รางวัลตอบแทน พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) พนักงานให้ความสําคัญด้านรางวัล
ตอบแทนอยู่ในระดับดี ความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลเป็นความมากน้อยในการให้รางวัล เช่น การขึ้นเงินเดือน 
การเล่ือนตําแหน่ง ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของผลงานและความดีความชอบ แทนท่ีจะพิจารณาจากความอาวุโส หรือ
ความชอบพออ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการให้รางวัล หรือยกย่อง ช่ืนชมพนักงานท่ีปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายแต่มีการ
จ่ายค่าตอบแทน เช่น การประเมินการขึ้นเงินเดือนและเล่ือนตําแหน่งจากผลการปฏิบัติงานท่ียุติธรรม การเล่ือนตําแหน่ง
พนักงานในบริษัทจะคํานึงถึงความรู้และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม พนักงานทราบเก่ียวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเล่ือน
ตําแหน่ง และผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถในการทํางานอย่างเต็มท่ีและนํามาเป็นผลงานเพื่อ
การพิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) ความรู้สึก
เกี่ยวกับการให้รางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีดีรับรู้ถึงความยุติธรรมของนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและเล่ือน
ตําแหน่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541, หน้า 18) พบว่า การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อ
เงินเดือน หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับ การจัดสวัสดิการต่างๆ ท่ีอํานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดหา
บ้านพัก รถรับส่ง รวมท้ังสิทธิในการลาประเภทต่างๆ 
  ความเส่ียง พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78)  พนักงานให้ความสําคัญด้านความเส่ียงอยู่
ในระดับดี พนักงานควรได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ควรมีการได้รับ 
การสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา บริษัทมีมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงาน สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มา
พิจารณาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจในการทํางานนั้นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, 
pp.198-199) ความรู้สึกถึงความเส่ียงและความท้าทายในงานและในองค์การ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Steers 
(1983, pp.365-366) พบว่าระดับของแรงกดดันต่างๆ ภายในองค์การที่สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงแก่สมาชิกขององค์การ 
  ความอบอุ่น พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) พนักงานให้ความสําคัญด้านความเส่ียงอยู่
ในระดับดี การให้ความช่วยเหลือรู้สึกอบอุ่นและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ําเสมอ พนักงานมี 
การแสดงความเอาใจใส่ต่อบุคคลอ่ืนในองค์การด้วยความเต็มใจ เคารพสิทธิของบุคคลอื่นการใช้สมบัติหรือทรัพย์สิน
ส่วนรวม พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น รวมท้ังหลีกเล่ียงการกระทําและการตัดสินใจท่ีอาจ
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มีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน ผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานกรณีที่เกิดปัญหาใน 
การปฏิบัติงานกับทุกคนในบริษัท รวมท้ังเอาใส่ใจดูและพนักงานภายในบริษัทเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) ความรู้สึกถึงมิตรภาพท่ีดีงามในกลุ่มท่ีทํางานร่วมกันเน้นท่ีความสัมพันธ์อันดี
ในหมู่พนักงานด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541, หน้า 18) พบว่าการรับรู้ของบุคลากรท่ีมี
ต่อลักษณะการบริหาร และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้วางใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเล่ือนข้ันตําแหน่ง รวมท้ังการให้รางวัล และการลงโทษของผู้บังคับบัญชา 
  การสนับสนุน พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) พนักงานให้ความสําคัญด้านการ
สนับสนุนอยู่ในระดับดี การสนับสนุนเป็นระดับขององค์การท่ีให้ความสนใจและสมัครใจที่จะสนับสนุนทั้งเรื่องงานและ
เร่ืองท่ีไม่สัมพันธ์กับงาน เช่น ความสนใจในเร่ืองของสวัสดิการของพนักงาน การให้ความสนับสนุนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพนักงานท่ีดีภายในองค์การระหว่างบุคลากร หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ทําให้บุคลากรได้รับกําลังใจจาก
หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน หากมีความไม่สบายใจท้ังจากเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัวก็สามารถปรึกษากันได้ เมื่อเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงานมีการช่วยเหลือหรือเสนอแนะวิธีการทํางานท่ีดีให้แก่กัน โดยได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) การรับรู้
ถึงความช่วยเหลือของหัวหน้างานและพนักงานคนอ่ืนๆ ในกลุ่มเน้นความร่วมมือสนับสนุนจากหัวหน้างานและลูกน้อง 
และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Milton (1981, p.465) กล่าวว่าระดับขององค์การท่ีให้ความสนใจและสมัครใจท่ีจะ
สนับสนุนท้ังเรื่องงานและเรื่องที่ไม่สัมพันธ์กับงาน เช่น ความสนใจในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) พนักงานให้ความสําคัญด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปล่ียนนโยบาย ขั้นตอนและวิธีการทํางานตามการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
และกําหนดเป้าหมายการทํางานชัดเจน พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือสนับสนุนการทํางานของผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกและส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) การรับรู้ถึงความสําคัญของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
 ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) พนักงานให้ความสําคัญ
อยู่ในระดับดี ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านการให้ความร่วมมือ เช่น การทํางานกับเพ่ือนร่วมงานมีลักษณะการ
ทํางานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรน้ี พนักงานในบริษัทมีความไว้วางใจ เช่ือถือ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) 
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของหน่วยงาน และเป็นสมาชิกท่ีสําคัญคนหนึ่งของทีมท่ีทํางาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน
ท่ีปฏิบัติงานในองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นงค์เยาว์ แก้วมรกต (2542, หน้า 15) กล่าวว่า สัมพันธภาพใน
หน่วยงาน เป็นการรับรู้ของพนักงานท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุ่นเป็นมิตร ความสามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
  ความขัดแย้ง พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) ถ้าพนักงานมีการรับรู้บรรยากาศ
องค์การในระดับดี โดยการคํานึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความสํานึกในหน้าท่ี
อยู่ในระดับสูง เป็นการรับรู้ของพนักงานว่าหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป 
เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นสามารถตกลงแก้ไช เช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกคนในบริษัทยินดีจะช่วยกันหาทางแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งน้ัน ซ่ึงพนักงานในบริษัทต่างยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน ยอมรับในสภาวะเมื่อ
มีปัญหาหรืออุปสรรค จึงมีการยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระท่ังกับ
บุคคลอื่น มีความรับผิดชอบต่อการงานด้วยความรอบคอบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี Litwin & Stringer (1968, pp.198-199) ความรู้สึกของหัวหน้างานและพนักงานคนอื่นๆ ท่ีต้องการฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เน้นการนําปัญหามาเปิดเผยมากกว่าการไม่สนใจปัญหาหรือเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง บรรยากาศในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 โครงสร้างขององค์การ องค์กรควรมีนโยบายและเป้าหมายในการดําเนินงาน มีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์
ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฎิบัติของพนักงาน และแบ่งสายงานการบังคับบัญชาชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความรับผิดชอบ องค์การควรมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนมากขึ้น มี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่พนักงานไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป เพราะการแบ่งความรับผิดชอบท่ีไม่ชัดเจน อาจ
ทําให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจระหว่างพนักงานด้วยกันเองได้ และเปิดดโอกาสให้ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นได้
ตลอดเวลา 
 รางวัลตอบแทน องค์การควรมีนโยบายและระบบค่าตอบแทนและเลื่อนตําแหน่งท่ียุติธรรมกับพนักงานทุก
ระดับ โดยคํานึงถึงความรู้และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมากกว่าพิจารณาจากความมีอาวุโส และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มท่ีและนํามาเป็นผลงานเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ การกําหนดมาตรฐานใน
การประเมินผลงานจะต้องทําอย่างมีระบบ แบบแผน และมีความเสมอภาคกัน  
 ความเส่ียง องค์การควรมีมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงาน และมีแนวทางใน
การปฎิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีความมีมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีการนําข้อมูลท่ีมีอยู่มาพิจารณาความ
เป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจก่อนนําไปใช้ และมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของพนักงาน 
 ความอบอุ่น องค์การควรมีการจัดกิจกรรมใส่ใจดูและพนักงานภายในบริษัทเป็นอย่างดีโดยส่งเสริมให้พนักงาน
ได้พบปะพูดคุยกัน หัวหน้างาน ลูกน้อง และพนักงานต้องมีการช่วยเหลือซ่ึงกันกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอ และผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานทุกคนในบริษัท 
 การสนับสนุน องค์การควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การควรมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานชัดเจน มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจให้กับพนักงาน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน อันจะส่งผลกีต่อองค์การมาก 
 ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ องค์การควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีและให้พนักงานมีการทํางาน
เป็นทีม และรู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบัติงานในองค์กรนี้ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
 ความขัดแย้ง เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การ ผู้เกี่ยวข้องควรรยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละ
คน และพยายามร่วมมือในการหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทํางานท่ีเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการทํางาน ให้อิสระในการทํางาน เพื่อให้เกิดแนวทางการทํางานที่แตกต่างและมีความเหมาะสมมากกว่าเดิม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอนไกไทย จํากัด ฝ่ายอ่ืนๆ 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายผลิตล้อรถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายผลิตล้อ
รถยนต์ บริษัท เอนไกไทย จํากัด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ัน
ประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ 2) หาแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน 10 นาย จากสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาและนําเสนอด้วยการพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น วิทยุส่ือสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ไม่
เพียงพอต่อการเบิกใช้ ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ข้าราชการตํารวจไม่ได้รับการสนับสนุนทางทุน
ทรัพย์ ด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ด้านการ
มีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาด้วยความสามัคคีและยอมรับซ่ึงกันและกัน ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรม ข้าราชการ
ตํารวจทุกนายปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายปราศจากความลําเอียงของผู้บังคับบัญชา ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทํางาน ไม่มีความเหมาะสมโดยเวลาทํางานบางส่วนได้เบียดบังเวลาส่วนตัวทําให้ไม่
มีเวลาพักผ่อน และดูแลครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างงานท่ีปฏิบัติกับสังคมในชุมชน การปฏิบัติงานได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและสังคมเป็นอย่างดี และ 2) แนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาควรมีการพิจารณา
เปล่ียนแปลงด้านระบบงานของข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกระจาย
ข้าราชการตํารวจให้ข้ึนกับเทศบาล อ.บ.ต. ข้าราชการตํารวจทุกระดับควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
กระจายอํานาจบริหารงานไปสู่ระดับท้องถิ่น และควรปรับเปล่ียนสายการบังคับบัญชาให้ส้ันลงโดยให้ข้าราชการตํารวจ
ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงการปรับโครงสร้างของตํารวจน้ันไม่เพียงแต่จะทําให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น ยังช่วย
แก้ปัญหาคุณภาพชีวิต 
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the quality of work life (QWL) management 
of police officers in Meaung police station, Samut Prakan Province; and 2) search for 
recommendation guidelines to solve problems with QWL management of police officers in Meaung 
police station, Samut Prakan Province. The informants included 10 non-commissioned police officers 
subordinated to Samut Prakan Police Station. In-Depth interviews were used as a research tool. 
Information obtained was analyzed by content- analysis method and presented in description. 
 The results of the research indicated: 1) QWL of police officers, considered in terms of 
aspects, showed as for compensation aspect, inadequate compensation comparing with cost of 
living nowadays and not corresponding with the economy. Safe and hygienic environment aspect, 
they were insufficiently provided armaments for example: radio communication, motorcycles and 
cars. Opportunity for individual capacity development aspect, they were not financially supported. 
Promotion and employment security support aspect, they were well granted by the commanders. 
Participation and social acceptance aspect, they participated operation among co-workers and 
commanders with respect and harmony. Disciplinary regulations and justification aspect, they worked 
well under regulations, rules and laws without the commanders’ partiality. Balance between working 
life and private life aspect, there was improper working time owing to inadequate private time for 
relaxing and taking care of family. Relations between work and community aspect, they cooperated 
well between other sectors and communities; and 2) for recommendation guidelines to solve the 
problems, re-consideration of improvement of working system to correspond with principle of Thai 
public administration by decentralizing police officers under municipality of the Sub-district 
Administration Organization (SAO) was needed. Every level of police officers should take part in 
Police Commission decentralizing to local government. The chain of command should be shortened 
by putting police officers directly under the  governor. Organizational restructuring of police officers 
will not only ease the overall general administration but also improve the quality of life of police 
officers in welfare and living conditions  encouraging long-lasting. Therefore, the Thai police officers 
will have a better quality of life. 
 
Keywords:  Police Officer, quality of work, management 
 
บทนํา 
 สถานีตํารวจเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปขอความช่วยเหลือยังสถานีท้องที่ท่ีเกิดเหตุหรือท่ีตนมี
ภูมิลําเนาอยู่ ซ่ึงเมื่อกล่าวถึงสถานีตํารวจประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักดี ในสภาวะเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน บ้านเมืองมี 
การเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และทางวัฒนธรรมมีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วัตถุอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของประชากรได้เปล่ียนแปลงไปเป็น
สังคมเมืองแทนสังคมชนบท เมื่อความเจริญมาถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายทําให้มีการต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงมีมากขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหา
มลภาวะส่ิงแวดล้อมปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการเมืองท่ีตํารวจต้องเข้าไปมีบทบาทปกป้องและบรรเทาเหตุร้าย และ
การละเมิดกฎหมายอันเป็นการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และช่ือเสียงเป็นต้น ซ่ึงนับวันก็จะทวีความรุนแรงขึ้น 
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(ศิริเขต เวชประสิทธิ์, 2552, หน้า 1) ทําให้ข้าราชการตํารวจต้องมีภาระเพ่ิมเกิดความตึงเครียดมากข้ึนส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการตํารวจรวมถึงเวลาส่วนตัวลดน้อยลงต้องทํางานหนักขึ้นทั้งที่รายได้เท่าเดิม 
 บุคลากรในองค์กร นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงานดังนั้นการปฏบิัติงาน ใดๆ 
จะประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้น้ันจึงข้ึนอยู่กับการทํางานของบุคลากรเป็นสําคัญ หาก
บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงส่งผลเสียโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทําให้
งานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้น้อย ดังน้ันการกระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคลากรเกิดความพอใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละ ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ 
สติปัญญา เพ่ือหาทางพัฒนาให้งานนั้นๆ เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงเป็นส่ิง
สําคัญท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง (ปรางค์สิริ เมฆอินทร์, 2551, หน้า 1) 
 ในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเราได้เกิดมาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองไหน ประเทศไหนการอยู่
ร่วมกันเป็นจํานวนมากและให้เกิดความสงบสุขได้น้ันจําเป็นต้องมีกฎระเบียบมาเป็นส่ิงยึดถือปฏิบัติตามซ่ึงกฎระเบียบ
น้ันก็ต้องใช้กฎหมายในการควบคุมจึงทําให้เกิดมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือเรียกว่า “ตํารวจ” เป็นผู้รักษากฎหมายให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ตํารวจเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครองให้
เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ เป็นผู้มีอํานาจกฎหมายในมือจึงจําเป็นต้องใช้อย่างสุจริตธรรมเพราะตํารวจคือ
ความคาดหวังของประชาชน หากในสังคมไม่มีตํารวจแล้วก็จะอยู่แบบไร้ซ่ึงกฎระเบียบไม่มีใครเกรงกลัวใครสังคมก็จะ
เกิดความวุ่นวายและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าตํารวจนั้นมีความสําคัญต่อสังคมเป็น
อย่างย่ิงเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขปราศจากโจรผู้ร้าย และปัญหาอื่นๆ จึงจําเป็นต้องมีผู้รักษากฎหมายซ่ึง
ผู้รักษากฎหมายถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญดังนั้นคุณภาพชีวิตถือว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงสําหรับอาชีพตํารวจจึง
เป็นเรื่องท่ีสําคัญต่อข้าราชการตํารวจเช่นกัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันพบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการตํารวจช้ัน
ประทวนยังไม่ดีพอโดยเร่ิมสังเกตเห็นจากความเครียดจนบางเหตุการณ์เป็นเหตุให้ต้องฆาตกรรมตนเองโดยเราจะเห็นได้
จากข่าวท่ีออกมาเป็นระยะ และการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันท่ีต้องใช้สิทธ์ิกู้เงินสหกรณ์มาใช้เต็มอัตราเน่ืองจาก
ค่าตอบแทนท่ีได้มาไม่พอใช้จ่าย 
 สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เป็นสถานีตํารวจรับผิดชอบปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จํานวน 1 สถานี 
เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 8 ตําบลได้แก่ 
ตําบลปากน้ํา ตําบลท้ายบ้าน ตําบลท้ายบ้านใหม่ ตําบลแพรกษา ตําบลบางเมือง ตําบลบางเมืองใหม่ ตําบลบางด้วน 
และตําบลบางโปรงมีข้าราชการตํารวจชั้นประทวนท้ังหมด 67 คน แบ่งเป็น 2 สายงานคือ สายธุรการ สายปราบปรามมี
ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรท้ังหมด 46 คน รวมทั้งส้ิน 113 คน (งานธุรการกําลังพล ท่ี 0016.311) ซ่ึงเมื่อเทียบกับ
ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการทํางานทําให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ขาดประสิทธิภาพใน 
การป้องกันอาชญากรรมในเชิงปริมาณยังไม่บรรลุเป้าหมาย และงานที่รับผิดชอบมากขึ้นเน่ืองจากกําลังพลไม่เพียงพอ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ ตามเกณฑ์การสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานโดยยึดแนวทฤษฎีของฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 
1985, pp.199-200) ซ่ึงประกอบไปด้วย 8 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านส่ิงแวดล้อม 
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับ ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทํางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างงานท่ี
ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน ผลทีได้จากการวิจัยครั้งน้ีจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตํารวจไทย และหา
แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวน สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ 
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 2. เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตํารวจช้ันประทวน สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยน้ี คือ ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การดําเนินการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
  ในการดําเนินการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกน้ัน ผู้วิจัยจะทําหน้าท่ีในการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง
เป็นหลัก โดยข้อคําถามมาจากการที่ได้มีการกําหนดเอาไว้เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยในระหว่างท่ีทํา
การเก็บข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยจะมีการบันทึกเสียง และจดบันทึกคําสัมภาษณ์ต่างๆ อย่างละเอียด ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกกับข้าราชการตํารวจช้ันประทวน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  กําหนดลักษณะของแหล่งข้อมูลท่ีจะเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัยได้กําหนดแหล่งข้อมูลเป็น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานีตํารวจภูธรเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 1 ปี 
  1. ผู้วิจัยทําการติดต่อไปยังสถานีตํารวจภูธรเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่ีข้าราชการตํารวจแต่ละท่านสังกัด
อยู่ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ขั้นแนะนําตัว ผู้วิจัยทําการแนะนําตัวและแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ก่อนท่ีจะเริ่ม
ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก  
  3. ขั้นสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูลข้าราชการตํารวจช้ันประทวนตามแนว
คําถามที่ได้เตรียมไว้ โดยในระหว่างท่ีทําการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ 
  4. ขั้นเสร็จส้ินการสัมภาษณ์เชิงลึก หลังเสร็จส้ินการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วผู้วิจัยกล่าวขอบคุณและมอบของที่
ระลึกจากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาทําการถอดเทปบันทึกเสียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
  แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) วิธีการสร้างแนวคําถาม 
  แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึกดังต่อไปน้ี 
  1. ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจ 
  2. ประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจ 
  3. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีจะส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจได้ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการคิดข้อคําถามเพ่ือทํา
การสัมภาษณ์กับข้าราชการตํารวจช้ันประทวน และทําการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของข้อคําถามก่อน
ดําเนินการเก็บข้อมูลจริง โดยผู้วิจัยได้นําเครื่องมือท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงได้แก่ แนวคําถามท่ีใช้ในสําหรับการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกกับข้าราชการตํารวจช้ันประทวน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะค้นหาคําตอบในเรื่องคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจ ภายใต้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันของข้าราชการตํารวจ ซ่ึงหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาทําความเข้าใจเบื้องต้น โดยจัดระบบ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยตามกรอบทฤษฎี Huse & Cumming (1985 อ้างถึงใน ปรางค์สิริ เมฆอินทร์, 
2551, หน้า 7-18) เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ของข้าราชการตํารวจท่ีพบในการปฏิบัติงานโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะดําเนินการไปพร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาท่ีทําการวิจัย คือ 
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  แต่ละวันหลังจากท่ีผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลแล้วผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้มาทําการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ควบคู่กันไป โดยผู้วิจัยจะนําความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนํามาวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฏีของ Huse & 
Cumming เพื่ออธิบายถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้จากแต่ละคนมารวมกัน และทําการกําหนดประเด็นต่างๆ ของ
ข้อมูล ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจ คุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจรวมทั้งปัญหาท่ีพบใน
การปฏิบัติงาน และนําข้อมูลท่ีได้มาบรรยายเช่ือมโยงในประเด็นแต่ละประเด็นเพื่อให้ได้คําตอบของการวิจัยในครั้งน้ี 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) กับข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการเพื่อตอบคําถามของการวิจัย
ท่ีว่า ข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ มีปัญหาในคุณภาพชีวิตอย่างไร 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ รวมท้ังส้ิน 10 คน โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ตํารวจช้ันประทวน ในประเด็นต่างๆ ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสามารถสรุปและอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
 1. ประเด็นเกี่ยวกับด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
  ค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการทํางาน ทําให้ผลงานท่ีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกระทําน้ัน มี
คุณภาพหรือด้อยลง ฉะน้ันผู้บริหารหน่วยงานจึงจําเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการที่พักอาศัย หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ซ่ึง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจะมีผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในส่วนอาชีพข้าราชการตํารวจก็ประสบปัญหาในด้านค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรมและเพียงพอ
เช่นกัน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการได้รับค่าตอบแทน
จากการปฏิบัติราชการไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา และเงินประจําตําแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการด้านค่าตอบแทนของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนเท่าท่ีควร 
  จากประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงค่าตอบแทนของอาชีพข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ทําให้สะท้อนเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตของข้าราชการตํารวจ และส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548, หน้า 214-222) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในส่วนน้ีจะให้แก่บุคลากรเพื่อจูงใจให้เขาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ 
และในด้านผลประโยชน์พิเศษท่ีองค์การมีให้กับบุคลากร เช่น การให้ค่าแรงวันหยุด การจ่ายค่าประกับชีวิตพนักงาน 
เช่นเดียวกับ พยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 167) ท่ีกล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนเป็นผลท่ีทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นําไปแลกเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของคนได้ เป็นรางวัลทางสังคมท่ีทําให้
มนุษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่าตนเป็นคนมีคุณค่าคนหน่ึงในสังคมท่ีสามารถทําส่ิงใดๆ ให้ผู้อื่นยอมรับการกระทํา
จนกระท่ังมีการให้ค่าตอบแทนเป็นส่ิงตอบแทนการกระทําน้ันๆ นอกจากน้ันยังเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ 
การทํางาน ทําให้ผลงานท่ีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกระทําน้ันมีคุณภาพหรือด้อยลงก็เป็นไปได้ ฉะน้ันผู้บริหารหน่วยงานจึง
จําเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้นๆ ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจะมีผลทําให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ผลงานออกมามีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับ Huse and Cummings (1985 
อ้างถึงใน ปรางค์สิริ เมฆอินทร์, 2551, หน้า 7) ท่ีกล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บุคคลปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ และเต็มความสามารถได้ก็ต้องให้บุคคลนั้นเกิดความพอใจกับส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับ เพื่อเป็นกําลังใจใน 
การทํางาน และส่ิงตอบแทนเบื้องต้นท่ีทําให้ข้าราชการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างท่ี
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เหมาะสมเพียงพอและยุติธรรม นอกจากน้ันยังจะต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปอีก เพ่ือให้เพียงพอ
กับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแหล่งข่าว ช่อง now 26 TV Digital (ทีวี
ดิจิตอลช่อง 26 ข่าวเด่น ซีรี่ย์ดัง ข่าวบันเทิงรายวัน, 2559) ท่ีกล่าวไว้ว่า ข้าราชการตํารวจอายุระหว่าง 41-50 ปี ยศช้ัน
ประทวนมีสถิติฆ่าตัวตายมากท่ีสุด โดยเฉล่ียปีละ 30 ราย ส่วนสาเหตุมาจากการงาน การเงิน และเรื่องส่วนตัว โดย
แพทย์ประจําโรงพยาบาลตํารวจยอมรับว่า ตํารวจทํางานหนักและกฎระเบียบค่อนข้างเคร่งครัด จึงเกิดความเครียดได้
ง่าย ส่วนการแก้ปัญหาตํารวจฆ่าตัวตาย ผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต การดูแล
สวัสดิการให้ดีขึ้น และให้แต่ละหน่วยงานดูแลกับและกัน คอยช่วยเหลือให้กําลังใจกันเพ่ือลดความเครียด เน่ืองจาก
ตํารวจท่ีเครียดส่วนใหญ่ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์เพราะกลัวเสียประวัติถึงผู้บังคับบัญชา 
  การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบันของข้าราชการตํารวจ เป็นหน่ึงในปัญหา
คุณภาพชีวิตท่ีผู้เก่ียวข้องไม่ควรมองข้าม ซ่ึงทําให้สะท้อนเห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจช้ันประทวน
สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อีกท้ังลักษณะงานเป็นงานเฉพาะซ่ึงเป็นงานด้านบริการและงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต้องทํางานโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก โดยบริบทการทํางานมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจาก
หน่วยงานอื่นๆ คืองานของตํารวจนอกจากการทํางานในหน้าท่ีปกติแล้ว ยังต้องมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนรอบการ
เข้าเวรตลอด 24 ช่ัวโมง บางคร้ังทําให้เกิดความเครียดจากภาระงานท่ีรับผิดชอบ จึงทําให้ข้าราชการตํารวจมีความ
คิดเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่มีความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึง
กัน ดังน้ันผู้บังคับบัญชารวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมุ่งประเด็นในการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะงานท่ีใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้เพียงพอกับค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาท่ี
เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญอย่างมาก ในการเร่งรัดสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเพียงพอ เพื่อทําให้ข้าราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการมีขวัญและกําลังใจท่ีดี และมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น อันจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตํารวจไทย 
 2. ประเด็นด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  การทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีดีจะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ลดความเครียดในการทํางาน ดังน้ัน
จึงควรพิจารณาสภาพของพ้ืนท่ีการทํางานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย โดยอุปกรณ์ 
เครื่องมือเคร่ืองใช้ต้องมีความเหมาะสม และเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานต้องเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
การมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพงานท่ีปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันอุบัติเหตุ และวินาศภัย แต่พบว่าในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการน้ัน ยังไม่มีความเหมาะสมและเพียงพอในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวมถึงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยสภาพวัสดุอปุกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์มีความล้าสมัย
ไม่มีการพัฒนา ขาดการบํารุงรักษาให้ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวลักษณ์ กุลพานิช (2533, 
หน้า 22) ท่ีกล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออํานวยให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่นเดียวกับ 
บุญแสง ชีระภากร (2533, หน้า 7-12) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ท้ัง
ในด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดท่ัวๆ ไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ว่าจะ
เป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างทํางานหรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เป็นส่ิงท่ีควรต้องทําเพื่อรักษาชีวิต
และสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดขององค์การ และยังสอดคล้องกับ ภาวัต วรรธสุภัทร 
(2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตตํารวจจราจรช้ันประทวนในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตท่ัวไป และคุณภาพชีวิตการทํางานของตํารวจช้ัน
ประทวน อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ปัญจมาพร พิพัฒน์วงศ์ (2540, หน้า 54-60) ท่ีกล่าวไว้ว่า บรรยากาศการทํางานถือว่า
เป็นเร่ืองสําคัญของความรู้สึกนึกคิดของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ความรู้สึกนึกคิดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติ 
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และพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานซ่ึงเป็นผลิตผลขององค์การ ถ้าหาก
สภาพแวดล้อมการทํางานสามารถทําให้ความรู้สึกของพนักงานมีภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร ย่อมทําให้พนักงานมีความ 
พึงพอใจในการทํางานตามมาด้วย 
  การเตรียมพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอีกด้านหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ซ่ึงทําให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในด้าน 
การจัดการส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยเฉพาะในส่วนของเคร่ืองมือส่ือสารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
จําพวก วิทยุส่ือสาร ปืน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นต้น ยังไม่เพียงพอต่อจํานวนข้าราชการตํารวจสังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จัดไว้อํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติราชการ ไม่มีการ
กําหนดระเบียบในการเบิกจ่ายและไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริงเน่ืองด้วยสภาพการใช้งานท่ีไม่สมบูรณ์ และจํานวนท่ี
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงของเจ้าหน้าท่ี และส่งผลต่อประสิทธิภาพความสําเร็จต่อองค์กรในท่ีสุด ดังนั้นใน
สังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมุ่งประเด็นในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วต่อ 
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีแผนกการจัดระเบียบในการเบิกจ่ายท่ีเหมาะสม
ต่อข้าราชการตํารวจทุกช้ันยศ ซ่ึงจะตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจไม่ให้เกิดความล่าช้าใน 
การปฏิบัติงาน ทําให้ข้าราชการตํารวจทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
ซ่ึงถือเป็นปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจ และส่งผลต่อปัจจัยภายนอกในด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานทําให้มนุษย์มีความสุขกับการทํางาน 
 3. ประเด็นด้านการจัดการโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ในการทํางานท่ีจะให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 
ไม่เช่นน้ันความรู้ท่ีมีอยู่จะล้าสมัยไม่ทันกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน นับได้ว่าเป็นความจําเป็นท่ีจะต้องนําความรู้หรือ
ทักษะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อจะนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง เกิด
ความมั่นคงในการทํางาน เมื่อข้าราชการตํารวจมีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นในงานท่ีตนเองปฏิบัติก็ย่อมส่งผลท่ีดีต่อ
ประชาชนด้วย ซ่ึงในการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ท้ังการศึกษาจากภายใน และภายนอกองค์การ แต่
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านเวลาและเงินทุน 
ข้าราชการตํารวจท่ีต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเอง และจัดสรรเวลานอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอง โดยทางหน่วยงานข้าราชการไม่มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในด้านดังกล่าว 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้สะท้อนเห็นถึงปัญหาทีเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรนั้นจะเอ้ืออํานวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและทัศนคติท่ีมีต่องานของบุคลากรเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Nadler (1980, pp.4-
5) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดดําเนินการให้พนักงานได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงการปรับปรุงความสามารถในการทํางาน และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ตาม
แนวคิดของแนดเลอร์มิไดห้มายถึงเฉพาะการฝึกอบรม แต่อาจจะมีจุดกําเนิดท่ีมาของการฝึกอบรมอันเป็นประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง หรือเป็นกระบวนการของกลุ่มกิจกรรม ท่ีปฏิบัติจัดทําในช่วงเวลาท่ี
กําหนด เช่นเดียวกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2527, หน้า 93) ท่ีกล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีทําให้คนมีความสมบูรณ์ท้ังกาย กําลังความคิด มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในทุกๆ ด้านซ่ึงเป็นประโยชน์ท้ังต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยเป้าหมายท่ีแท้จริงของมนุษย์อยู่ท่ีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีพัฒนาแล้วให้
ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศได้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ อรุณ รักธรรม (2533, หน้า 217) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
จุดมุ่งหมายอันเป็นรากฐานของการพัฒนาข้าราชการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน โดยมี
ประสิทธิผล เพ่ือจิตใจของข้าราชการให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทางราชการและต่อตนเอง และเพื่อพัฒนาข้าราชการ
ให้ซาบซ้ึงในนโยบายของรัฐบาล ในอันท่ีจะบริหารราชการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามความต้องการของประเทศชาติ 
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  การมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถจะส่งผลให้ข้าราชการตํารวจได้เพิ่มพูน
ความรู้ทักษะต่าง ๆ และสามารถนํามาพัฒนาและต่อยอดในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ท่ี
ปฏิบัติงานอยู่สถานีตํารวจซ่ึงต้องสัมผัสกับประชาชนอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมงในวันหน่ึงและตลอด 7 วันในหน่ึงสัปดาห์ เป็น 
ผู้ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว มี
ความจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมือง และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร หรือนวัตกรรมใหม่ ข้าราชการตํารวจเป็นผู้ท่ีจะต้องเผชิญกับสภาพปัญหาทุกข์ร้อนต่างๆ 
ของประชาชนเป็นอันดับแรก จําเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นในสังกัดหน่วยงานทีเก่ียวข้องควรมุ่งประเด็นในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายให้กับ
ข้าราชการตํารวจในการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีข้าราชการตํารวจสนใจและสามารถนํามาต่อ
ยอดในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในองค์กร และทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป เมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพ
ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากองค์กรและเกิดความผาสุกขึ้นในสังคมอีกด้วย 
 4. ประเด็นด้านการจัดการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานมีบุคลากรท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน องค์การจะต้องพยายามให้บุคลากรแต่ละบุคคลใช้
ความรู้ความสามารถ และทักษะการทํางานให้มากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการทํางาน ส่งเสริมความมั่นคงในสายงาน
ปฏิบัติ มีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอาชีพและตําแหน่งที่ทํา เพื่อให้มีความมั่นคง ดังน้ันการส่งเสริมบุคลากรให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ จึงมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะข้าราชการตํารวจท่ีต้องดูแล
ทุกข์ สุขของประชาชนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในงานท่ีตนเองปฏิบัติ โดยในระบบ
การจัดการด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการในด้าน 
การจัดการปรับเล่ือนยศและตําแหน่งมีความเป็นธรรมต่อข้าราชการตํารวจช้ันประทวนโดยเป็นไปตามกระบวนการของ
กฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกรมตํารวจเช่นเดียวกันทุกคน ส่วนในด้านงานท่ีปฏิบัติมี
ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของข้าราชการตํารวจ มีความภาคภูมิใจกับตําแหน่งงานท่ีตนปฏิบัติ สําหรับ
ข้าราชการตํารวจไม่ว่าจะเป็นช้ันประทวนหรือสัญญาบัตรจะถูกบรรจุแต่งต้ังความรับผิดชอบในหน้าท่ีตามระดับช้ันยศ 
ความรู้ และความสามารถ อีกท้ังในเร่ืองผู้บังคับบัญชามีการสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการตํารวจให้ก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน ในส่วนของผู้บังคับบัญชาได้มีการสนับสนุน ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าหากมีโอกาสในการไปสู่
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดีข้ึน 
  จากในประเด็นดังกล่าวคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจในด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและมั่งคง
ในงาน มีความเป็นธรรมในระบบราชการ ท้ังในด้านการปรับเล่ือนยศและตําแหน่ง งานท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของข้าราชการตํารวจ และการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
สําหรับนักวิชาการชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานไว้หลายท่าน อาทิ Walton 
(1973, pp.15-16) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในงาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความ
เจริญเติบโต และความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกใน
ครอบครัวของตน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ Gilmer et al. (1996, p.239) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน หมายถึง การมีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้น การมีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการทํางาน ย่อมทําให้
เกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และทําให้มีความพึงพอใจในงานท่ีทํา เช่นเดียวกับ ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532, หน้า 37) ท่ี
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนชีวิตการทํางานโดยคํานึงถึงความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละตําแหน่ง การวางแผนชีวิตการทํางานน้ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานด้วย เพ่ือให้มีการเรียนรู้งานต่างๆ ไว้
ล่วงหน้าซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในอนาคตได้ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีส่วนรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ของ
องค์การ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้น และรับผิดชอบงานขององค์การ 
  พนักงานมิได้มีแต่ความพึงพอใจในส่วนตัว และการได้รางวัลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่มุ่งหวังท่ีจะมี
ความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงในชีวิตด้วย ในด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและม่ันคง แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ
ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เห็นว่ามีความเป็นธรรมในระบบราชการ สะท้อนให้เห็นถึงศักด์ิศรี 
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การทํางานของบุคคลที่สูงขึ้นหรือดีขึ้น มีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ได้รับเกียรติภูมิ สภานภาพ การเล่ือนตําแหน่ง การได้
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน ซ่ึงมีความสําคัญต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วย
เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ใน
ฐานะข้าราชการตํารวจท่ีมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน อีกท้ังการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาท่ีมี
ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานโดยเท่าเทียม 
 5. ประเด็นเกี่ยวกับด้านการจัดการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม 
  การทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ และการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นส่ิงสําคัญของ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความภาคภูมิใจจะเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ท่ีไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือเช้ือชาติ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในการทํางานได้ โดยในด้านการจัดการมีส่วนร่วม
และเป็นท่ียอมรับทางสังคมของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พบว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนท้ังในส่วนของผู้บังคับบัญชาและส่วนของเพ่ือนร่วมงาน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เคารพสิทธิมีความสามัคคีกันเป็นอย่างย่ิง และการมีมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมและการเป็นที่ยอมรับทางสังคม 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และบรรยากาศในการทํางาน
น้ันเป็นไปอย่างดี และทําให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Skrovan (1983 อ้างถึงใน 
ฐิติพร หงษา, 2549, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจ และได้รับการยกย่องเป็นท่ียอมรับในความสามารถ หรือเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญในทัศน์ของผู้อื่น การท่ี
บุคคลใดได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นการทําให้องค์การได้รับผลผลิตมากย่ิงข้ึน เช่นเดียวกับ Maslow (1957 อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-
8) กล่าวว่า ลําดับขั้นความต้องการ คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามลําดับจากน้อยไปมาก มีท้ังหมด 5 ระดับ 
โดยความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการท่ีจะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ความต้องการน้ีจึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
และยังสอดคล้องกับ อรุณ รักธรรม (2526, หน้า 233) ด้กล่าวไว้ว่า ความต้องการทางสังคมของบุคคลในการทํางานตาม
แนวคิดของ สตร็อท และ เซเลส คือมิตรภาพระหว่างกลุ่ม การอยู่ร่วมกัน การให้คนอื่นเห็นความสําคัญ การทํางาน
ร่วมกัน การได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น การได้รับความช่วยเหลือ ความรู้สึกว่าตนเป็นอะไร การได้รับคําชมเชยและ
ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมด้วย ความรู้สึกในความสัมพันธ์กับหัวหน้าร่วมงาน และการได้รับการปฏิบัติท่ียุติธรรม 
  ประเด็นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ ถือว่าเป็นไปด้วยดีและมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากเพ่ือนข้าราชการในสังกัดเดียวกัน มีความ
สามัคคีต่อกัน และมีส่วนร่วมเป็นท่ียอมรับทางสังคม โดยข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานร่วมกันได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานเป็นหลัก และการได้รับการยอมรับหรือ
รู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน ทําให้มีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรต่อกัน 
 6. ประเด็นด้านการจัดการความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
  การได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจซึ่งต้ังอยู่บนรากฐานของระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมาย การเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่งจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ความสามารถ 
ปราศจากความลําเอียงของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่มี
การก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัว โดยข้าราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการได้รับความเป็นธรรมและ
เสมอภาคภายใต้กฎระเบียบ และได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาเปรียบเสมือนครอบครัวไม่มีความขัดแย้งใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจในด้านการจัดการความมี
ระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยุติธรรมเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับช้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ บุญทอม โพธ์ิสิทธ์ิ (2545) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจ
ช้ันประทวน ในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 4 เช่นเดียวกับ นารีรัตน์ สร้อยสกุล (2544, หน้า 97) ท่ีกล่าวว่า 
สังคมไทยสืบสานความสํานึกในบุญคุณของผู้ให้ หรือการยอมรับระบบอุปถัมภ์ต่อเน่ืองมาตั้งแต่โบราณจนติดเป็นนิสัย
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ของคนไทย การสนองตอบเพื่อทดแทนกันในการปฏิบัติหน้าที่จึงเกิดข้ึน บางครั้งขาความสํานึกถูกต้อง ยุติธรรมและ
ความเหมาะสมเป็นไปในลักษณะค่าของคนอยู่ท่ีคนของใคร ต่างแสวงหาเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
  การมีระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานผู้บังคับบัญชา จะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เช้ือชาติ ชนช้ัน ยศ ตําแหน่ง ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการมีความเป็นธรรมใน 
การพิจารณาในผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานได้ต้ังอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ความรู้ความสามารถปราศจากความลําเอียงของผู้บังคับบัญชา รวมท้ังสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล โดยไม่มีการก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัว ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจทําให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานดีย่ิงขึ้น 
 7. ประเด็นด้านการจัดการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทํางาน 
  ในการทํางานอาจส่งผลทางบวก หรือทางลบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคลากรได้ เช่น ผลกระทบต่อชีวิต
ครอบครัว การทํางานหนักที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือการทํางานล่วงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
เพราะฉะนั้นความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวจึงมีความสําคัญ การทํางานท่ีมีความสมดุลมีบทบาทท่ี
ชัดเจน เช่น มีตารางการทํางานท่ีดี ไม่กระทบต่อการใช้เวลาของครอบครัว ทําให้เกิดปัญหาได้น้อย และมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดี ส่วนผลในทางลบ ถ้ามีการจัดเวลาการทํางานไม่ดีจะส่งผลให้มีปัญหาครอบครัว รวมท้ังจะส่งผลต่อ
ปัญหาสุขภาพได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้วย ในประเด็นน้ีในเร่ืองวันหยุดพักผ่อนของข้าราชการตํารวจช้ัน
ประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการท่ีได้รับ ยังไม่มีความเหมาะสมในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องเวลา
กับการใช้ชีวิตประจําวันท้ังในส่วนของการทํางาน เวลาส่วนตัว ครอบครัว และสังคม 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจในด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทํางานสะท้อนให้เห็นว่า ข้าราชการตํารวจไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวในเวลาท้ังหมดจะต้องอยู่
กับการทํางาน และทําให้เกิดความตึงเครียดซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หากข้าราชการตํารวจได้รับการพักผ่อน
ท่ีไม่เพียงพอก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว และอัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว 
(2542, หน้า 174)  ได้กล่าวไว้ว่า ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัว หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การกระทําตัวให้สอดคล้อง และสมดุลระหว่างการดําเนินชีวิตสวนตัวกับชีวิตการงาน ซ่ึงเป็นรากฐานของชีวิตสังคม เป็น
เหตุและปัจจัยให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน การทํางานนั้นจะช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิต และยังสามารถท่ีจะช่วยให้
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานอีกแบบหน่ึง ดังน้ันความสมดุล
ระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวจึงมีผลทําให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน เช่นเดียวกับ Huse & 
Cummings (1985 อ้างถึงใน ปรางค์สิริ เมฆอินทร์, 2551, หน้า 198-199) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความสมดุลระหว่างการทํางาน
และชีวิตส่วนตัว คือ ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการทํางานกับช่วงเวลาการดําเนินชีวิตโดยส่วนรวม มีความ
สมดุลของการทํางานกับการใช้เวลาว่างท่ีให้กับครอบครัว เวลาพักผ่อนและเวลาท่ีให้กับสังคมไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ครอบครัว เช่น การทํางานล่วงเวลามากเกินไป และมีช่วงเวลาท่ีได้พักผ่อนคลายความเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
  การปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนเวลาในการทํางานอย่างเหมาะสม และมีช่วงเวลาท่ีได้ผ่อนคลายความตึง
เครียดจากภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการแบ่งเวลาในตนเองและครอบครัว ถือเป็นส่ิงท่ีสําคัญต่อการทํางาน ซ่ึงทําให้
สะท้อนเห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ไม่มีความ
เหมาะสมต่อด้านความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ท้ังน้ีเนื่องมาจากอาชีพข้าราชการตํารวจเป็นอาชีพท่ีต้อง
มีความขยัน อดทน ต้องทํางานภายใต้แรงกดดัน และต้องทุ่มเทให้กับการทํางาน โดยเวลาทํางานบางส่วนได้ไปเบียดบัง
เวลาส่วนตัว ทําให้ไม่มีเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกาย รวมถึงไม่มีเวลาดูแลครอบครัว โดยปัญหาดังกล่าวสืบ
เน่ืองมาจากกําลังพลท่ีไม่เพียงพอ ดังน้ันในสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมุ่งประเด็นในการจัดหากําลังพลให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละหน่วยงาน และกําหนดเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีข้าราชตํารวจ 
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 8. ประเด็นด้านการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างงานท่ีปฏิบัติกับสังคมในชุมชน 
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีไม่สามารถอยู่อย่างโดดเด่ียวได้ จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสังคมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้นแต่ละบุคคลจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับท้ังภายในและภายนอก ต้องคํานึงถึงความ
ต้องการ และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดกิจกรรมขององค์การตอบสนองความต้องการก่อให้เกิดคุณประโยชน์ 
สําหรับความรับผิดชอบต่อสังคมน้ี สถานีตํารวจภูธรทุกแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม พร้อมท้ังการให้บริการด้านการจราจร และการรักษาความมั่นคงภายใน ซ่ึงข้าราชการตํารวจเป็นผู้หนึ่งท่ี
ต้องปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในภารกิจต่างกันไป โดยเฉพาะการนําเอางานราชการออกไปสู่ชุมชนในรูป
ของการบริการต่างๆ การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน การสร้างความสัมพันธ์เรื่องราวกิจกรรมให้ชุมชนได้ทราบ 
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ภาษา ทักษะการส่ือความหมายและวางแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างข้าราชการท่ี
รับผิดชอบในงานกับความสัมพันธ์ต่อชุมชน โดยมีประชาชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีหลักสําคัญคือ 
สถานีตํารวจเป็นผู้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน และชุมชนก็เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทํางาน
ของข้าราชการตํารวจเช่นเดียวกัน โดยคํานึงถึงแนวทางในการดําเนินงาน การให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์โดย
ประชาชนส่วนมากได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดี 
  จากในประเด็นดังกล่าวทําให้มองเห็นถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ชุมชน ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้สร้างประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้แก่สังคมนั้น ทําให้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับข้าราชการตํารวจ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton  (1975 อ้างถึงใน สุบัน โยทุม, 2544, หน้า 13) 
ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความเกี่ยวข้องอันประโยชน์ต่อสังคมประกอบด้วย ลักษณะงานท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรงนับเป็นเร่ืองท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่าองค์การ
ท่ีตนปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังในด้านผลผลิต การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
งาน และการช่วยเหลือทางสังคม เช่นเดียวกับ อนงค์ สระบัว (2546, หน้า 98) ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
การทํางานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร พบกว่าคุณภาพ ชีวิตการทํางานด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอยู่ในระดับมาก 
  ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวข้องรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ การทํางานร่วมกันหรือการช่วยเหลือกันตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการมีความเหมาะสมในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
งานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน โดยการทํางานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดีท้ังในเร่ืองขอความ
ร่วมมือหรือซักถามเกี่ยวกับข้อมูล ความคิดเห็น และแนวทางการปฏิบัติงาน หน่วยงานชุมชนภายนอกได้ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานโดยอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้ได้รับความคล่องตัวและไม่ติดขัดในการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก ทําให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
 ประเด็นท่ีค้นพบเพิ่มเติมจากงานวิจัย 
 ข้าราชการช้ันประทวนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในด้านการจัดโครงการย้ายตํารวจกลับสู่ถิ่นพํานักของตนเอง ซ่ึง
ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่น้ันไม่ได้อยู่ในจังหวัดท่ีเป็นบ้านเกิดของตนเอง เน่ืองมาจากการสอบติดข้าราชการตํารวจไม่
สามารถเลือกเขตหรือจังหวัดตามท่ีตนต้องการได้ เพราะติดหลักเกณฑ์บางอย่างของทางราชการ โดยทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามตําแหน่งการว่างงานของทางราชการกําหนด ซ่ึงปัญหานี้ทําให้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจเป็นอย่างย่ิง 
หากข้าราชการตํารวจได้อยู่ในภูมิลําเนาของตน อาจจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากตัดความ
กังวลในเรื่องครอบครัวออกไปได้ ทําให้ข้าราชการตํารวจมีกําลังใจในปฏิบัติงานมากข้ึน และในด้านการพิจารณา
ค่าตอบแทนข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่มองว่าระบบข้าราชการยังเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายอยู่ จึงต้องการให้มีหน่วยงาน
เอกเทศโดยไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด เป็นหน่วยงานอิสระท่ีเข้ามาตรวจสอบในเรื่องค่าตอบแทนของข้าราชการตํารวจสังกัด
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow กล่าวไว้ว่า บุคคลมีความต้องการ
เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดท่ีสําคัญของทฤษฎี คือ ความต้องการทางร่างกาย 
ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง และความต้องการความสมบูรณ์
ให้ชีวิต และยังสอดคล้องกับ Umstot (1984) ท่ีกล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสําคัญเพราะ
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ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยท่ีตอบสนองความต้องการทางร่างกาย และส่งผลไปถึงความต้องการทางสังคมความเจริญก้าวหน้า 
โดยค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความสําคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทํางานและการสร้างแรงจูงใจใน 
การทํางานอย่างย่ิง ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสําคัญอย่างมากต่อการเร่งรัดในการสนับสนุนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานข้าราชการตํารวจในด้านค่าตอบแทนและโครงการย้ายข้าราชการกลับสู่ถิ่นพํานัก เพื่อทําให้
ข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการมีขวัญและกําลังใจท่ีดี และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
ขึ้น อันจะนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตํารวจไทย 
 จากในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า ปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจเกิดจากการพัฒนาองค์กรตํารวจ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป การวิจัยครั้งน้ีสะท้อนให้เห็นถึง โครงสร้างของตํารวจไทย เป็นส่ิงที่ควรมี 
การพิจารณาเปล่ียนแปลงในด้านระบบงานของข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึง
มีการปกครองแบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซ่ึงควรจะปรับปรุงให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเล็กลง โดย
การกระจายตํารวจให้ขึ้นกับเทศบาล หรือ อ.บ.ต. ข้าราชการตํารวจทุกระดับควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ และการกระจายอํานาจบริหารงานไปสู่ท้องถิ่น โดยจัดตํารวจให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีการปกครอง และควร
ปรับเปล่ียนสายการบังคับบัญชาให้ส้ันลง มีกระจายอํานาจไปสู่ระดับท้องถ่ินและให้ข้าราชการตํารวจข้ึนตรงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซ่ึงการปรับโครงสร้างของตํารวจน้ันไม่เพียงแต่จะทําให้การบริหารจัดการง่ายข้ึนเท่านั้น ยังช่วยแก้ปัญหา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจทั้งในเร่ืองสวัสดิการ ความเป็นอยู่ในชีวิตทําให้ระบบคุณธรรมไม่สูญส้ินไปจาก
ข้าราชการตํารวจไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรขยายกลุ่มประชากรท่ีศึกษาไปยังสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีดีมีมาตรฐานสูงข้ึนต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจัยย่อยอื่นท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจไทย เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ สุขภาพจิต ความเครียด ความท้อแท้ และความแปลกแยก เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์  
บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าใน 
การเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง 
พฤษภาคม 2558 จํานวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้าด้านต่างๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี
ให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และ 
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด พบว่า ลูกค้าในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ:  การให้บริการ, อู่ซ่อมรถยนต์, บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด 
 
Abstact 
 The purposes of this research were to: 1) study the customer opinionsfor choosing services 
at Heng Rung Rueng Garage Company Limited, Ratburana district, Bangkok, and 2) comparelevels of 
the customer opinions for choosing services at Heng Rung Rueng Garage Company Limited, 
Ratburana district, Bangkok classified by personal information.  The sampling was 132customers.  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 customers opinions for choosing services at Heng 
Rung Rueng Garage Company Limited, Ratburana district, Bangkok in term of the customer views in 
various aspects namely: product and service, price, place of providing services and distribution 

                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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channels, marketing promotion, personnel, processes of providing services and creating and physical 
presentation in overall and incomes were at high level; and 2) the result in comparing the levels of 
the customer opinions for choosing services at Heng Rung Rueng Garage Company Limited was found 
that the customersat Ratburana district in Bangkok with different gender, age, work career and 
average monthly salary in overall had no significantly statistical difference. 
 
Keywords:  services, garage, Heng Rung Rueng Company Limited 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันนอกจากปัจจัยส่ี 4 ที่ทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์อยู่รอดแล้วน้ัน อีกปัจจัยหน่ึงท่ีกลายเป็นส่ิงสําคัญท่ี
ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตให้สะดวกสบายและง่ายขึ้น นั่นคือ ยานพาหนะ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
จํานวนรถยนต์ในท้องถนนเพ่ิมมากข้ึน และธุรกิจการบริการเก่ียวกับรถยนต์จึงกลายเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน และธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดคือ บริการซ่อมบํารุงรถยนต์ การขยายตัวของสถานบริการ
ซ่อมบํารุง จึงมีการเพิ่มขึ้นตามจํานวนรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบันธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ เป็นธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการ
เข้ามาดําเนินกิจการแข่งขันกันมากมายตามเส้นทางสัญจรต่างๆ ท้ังถนนสายหลัก และตามตรอกซอกซอย ในแหล่ง
ชุมชนต่างๆ อู่ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวมีทุกขนาดทุกรูปแบบ มีความสามารถในการให้บริการท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่
สามารถหามาตรฐานใดๆ มาวัดได้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดี และผลเสียของอู่ท่ีแตกต่างกัน ทําให้ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น 
การบริการท่ีแตกต่างกันด้วย ดังน้ันคุณภาพบริการจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงในธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ใน
ปัจจุบัน นอกจากน้ีการท่ีธุรกิจศูนย์บริการซ่อมรถยนต์จะอยู่รอดได้จะต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้า และความ
คิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในการบริการที่ตอบสนองความต้องการแตกต่างกันออกไป ซ่ึง 
การทราบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยใดและมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ จะทําให้
ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
อีกในครั้งต่อไป จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ 
อู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยคาดว่าผลท่ีได้รับ
จากการศึกษา สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการลูกค้าและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีมาใช้บริการได้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างพฤศจิกายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 จํานวน 200 คน (ข้อมูล: บริษัท เฮงรุ่งเรือง 
จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พฤษภาคม 2558) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการเก็บข้อมูล
แบบสะดวก และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และได้สร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
  2.1 สถานภาพส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีให้บริการและช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert จํานวน 30 ข้อ 
  2.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน 
การวิจัยจํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9160 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการ อู่ซ่อม
รถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 132 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าท่ีใช้บริการซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮง
รุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคุณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ
อู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง 
จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้า 
 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.50 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 50.50 รองลงมา อายุมากกว่า 40 ปี 
ร้อยละ 25.80 และน้อยท่ีสุดอายุ ต่ํากว่า 25 ปีร้อยละ 22.70 อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 31.10 รองลงมา 
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รับจ้าง ร้อยละ 24.20 และน้อยท่ีสุดรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.20 รายได้เฉล่ีย ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท
ร้อยละ 34.10 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 30.30 และน้อยที่สุด ต่ํากว่า10,000 บาท ร้อยละ 8.30 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้า รวม 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และ การบริการ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ 
และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถสรุปได้ คือ 
  1. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน ( X = 3.76-3.83) คือ 
   1. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   2. ด้านบุคลากร 
   3. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
   4. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
   5. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
   6. ด้านราคา 
   7. ด้านสถานที่ให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย 
  2. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาดในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70-3.93) ทุกรายการ คือ 
   1. ช่ือเสียงของ อู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท รุ่งเรือง จํากัด เป็นท่ีรู้จัก 
   2. มีอะไหล่ให้เลือกหลายเกรด 
   3. คุณภาพของอะไหล่ไว้ใจได้ 
   4. ตรวจเช็ค/ซ่อมได้ตรงจุดตรงปัญหา 
   5. ความพร้อมของเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ 
  3. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านราคาในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.72-3.84) ทุกรายการ คือ 
   1. ราคาอะไหล่เหมาะสม มีอะไหล่ให้เลือกหลายราคา 
   2. ราคาค่าซ่อม ค่าบริการโดยรวมถูกกว่าอู่ซ่อมรถยนต์อ่ืน 
   3. ค่าซ่อม ค่าบริการ คุ้มค่ากับคุณภาพงานซ่อม 
  4. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่ให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย ในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70-3.84) ทุกรายการ คือ 
   1. เวลา เปิด-ปิด ในการให้บริการของอู่เหมาะสม 
   2. สถานท่ีตั้งของอู่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 
   3. มีบริการซ่อมนอกสถานท่ีในกรณีฉุกเฉิน 
   4. ติดต่อขอรับบริการได้สะดวก 
  5. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาดในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73-3.89) ทุกรายการ คือ 
   1. มีการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีสําหรับลูกค้าประจํา 
   2. มีจดหมายแจ้งไปยังลูกค้าเมื่อถึงกําหนดนํารถยนต์เข้ารับบริการ 
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   3. มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
   4. บริการให้คําปรึกษาเรื่องรถยนต์ฟรี 
   5. มีการให้ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าบริการ 
  6. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร ในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73-3.88) ทุกรายการ คือ 
   1. พนักงานสามารถตอบข้อสงสัยและข้อซักถามของลูกค้าในงานซ่อมได้เป็นอย่างดี 
   2. พนักงานมีความรู้และมีความสามารถในงานซ่อม 
   3. พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการให้บริการ 
   4. พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา 
  7. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการการให้บริการ ในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73-3.89) ทุกรายการ คือ 
   1. การนัดหมายส่งมอบรถตรงตามเวลานัดหมาย 
   2. มีการอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของงานและวิธีดูแลรักษาท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า 
   3. มีการจัดกระบวนการรับรถยนต์ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วยความรวดเร็ว 
   4. มีการประเมินราคาให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนซ่อม 
  8. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72-3.85) ทุกรายการ คือ 
   1. มีสภาพโดยรวมของอู่สะอาด 
   2. ห้องนํ้าสะอาด 
   3. อู่มีพื้นท่ีกว้างขวาง 
   4. มีสถานท่ีสําหรับลูกค้าในการรอรับบริการ 
   5. มีความปลอดภัยสําหรับรถยนต์และทรัพย์สินของลูกค้า 
 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2. ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3. ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท  
เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้า มีประเด็นสําคัญ คือ 
 1. ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการอู่ ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่ ง เรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าให้ความสนใจกับการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ 
บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี 
กังวาลไกล (2552, บทคัดย่อ) พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ เอกชน
อารียนต์ ของผู้บริโภค ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ ระวีวรรณ พยัคฆชาติ (2555, บทคัดย่อ) ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัย ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านช่องทางการจัด จําหน่าย และปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 2. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์และ การบริการ ด้านสถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการการให้บริการ และ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในทัศนะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ พยัคฆชาติ (2555, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 3. ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ในทัศนะของลูกค้า ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชพฤกษ์ แสงศิริ (2556, 
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในทุกๆ ด้านโดยมีความสัมพันธ์ตามปัจจัยท่ี
เรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านบคุลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทําวิจัย 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
   อู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง จํากัด ควรปรับปรุงการบริการและมีผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกอย่าง
เพื่อจัดเตรียมไว้บริการลูกค้า เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงตัวสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการประโยชน์หรือ
คุณค่าอื่นท่ีได้รับจากการซ้ือสินค้าและรับบริการด้วย 
  1.2 ราคา 
   จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง 2 ระดับ คือ ความคิดเห็นระดับมาก และปานกลาง 
โดยในเรื่องของการแจกของแถมของท่ีระลึกน้ัน อาจไม่ใช้ปัจจัยจูงใจ ท่ีลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการ ดังน้ัน ทางบริษัทควร
เน้นการส่งเสริมการขายในด้านอื่นๆ เช่น การบริการหลังการขายท่ีดี หรือจัดการลดเบี้ยประกันแทน เป็นต้น 
  1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย 
   จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ และความเคล่ือนไหว
ของข้อมูลน้อย อาจเป็นเพราะผู้บริโภคอาจไม่มีเวลาในการฟังวิทยุ หรืออาจจะฟังแค่เพียงช่วงส้ันๆ เช่น เวลาขับรถ 
ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับ การประชาสัมพันธ์ โดยใช้ส่ืออื่นแทน เช่น โทรทัศน์ การจัดฝึกอบรม หรือการจัด
กิจกรรมพิเศษแทน เพื่อไม่ให้การลงทุนเกิดการสูญเปล่า 
  1.4 การส่งเสริมการตลาด 
   จะพบว่าการขายโดยบุคคลได้รับความสนใจจากผู้บริโภคค่อนข้างมาก ดังน้ันพนักงาน ควรจะหมั่น
ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างสม่ําเสมอ ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจ คอยแนะนํารายละเอียดต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 
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  1.5 บุคลากร 
   เป็นองค์ประกอบที่สําคัญท้ังในการผลิตบริการและการให้บริการ ในปัจจุบันซ่ึงสถานการณ์แข่งขัน
ธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคลากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ซ่ึงทําให้
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยคุณภาพในการให้บริการต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน 
  1.6 กระบวนการให้บริการ 
   เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจ
ลูกค้า เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อรับบริการ ยืดหยุ่น และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือลําดับ 
การทํางานได้ ทําให้มีข้ันตอนการให้บริการ ท่ีรวดเร็ว 
  1.7 ลักษณะทางกายภาพ 
   พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม เช่น อู่ซ่อมรถต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ 
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  สําหรับผู้ท่ีมีความสนใจสามารถนําผลท่ีได้ไปศึกษาต่อดังน้ี 
  2.1 ควรทําการประเมินผลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮง
รุ่งเรือง จํากัด เพื่อให้การส่ือสารการตลาด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรนําผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท เฮงรุ่งเรือง 
จํากัด โดยนํา ผลของการวิจัยท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในด้านต่างๆ นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนํา ไปปรับปรุง และหาวิธีในการเปิดอบรม ฝึกความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน 95 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์
บูรณะ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย คือ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการในการบริการด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ 2) ผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ:  การตัดสินใจ, ลูกค้า, การเลือกเช่า 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study decision making of customers on renting AV 
apartment, Rat Burana district, Bangkok; and 2) compare decision making of customers on renting AV 
apartment, Rat Burana district, Bangkok based on personal background. Sample group included 95 
customers renting AV apartment, Rat Burana district, Bangkok. Questionnaires were used as research 
tools. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of 
variance. 

                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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 The results of the research indicated that: 1) overall mean score of opinions about decision 
making of customers on renting AV apartment, Rat Burana district, Bangkok was determined at a high 
level. Considering in terms of aspects, opinions given to 6 aspects were at a high level which could 
be arranged in descending order as follows: price range aspect, personnel aspect, distribution 
channel aspect, process of providing services aspect, product aspect and physical characteristic 
aspect. And one aspect at median level was marketing promotion aspect; and 2) the comparison of 
mean scores of decision making of customers on renting AV apartment, Rat Burana district, Bangkok 
based on personal background showed that customers with differences in gender, age, educational 
background, occupation and average monthly salary had insignificant difference in opinions. 
Considering in terms of aspects, customers with different educational background had significant 
difference in opinions towards price range at .01 statistical level. In case of process of providing 
services aspect, different ages led to significant difference of opinions at .05 statistical level. 
 
Keywords:  decision making, customer, renting 
 
บทนํา 
 บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจัย 4 ท่ีเป็นความจําเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทุกคนต้องการ
ท่ีพักอาศัยที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น สะดวกสบาย แต่สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเปล่ียนแปลงจากอดีต ท้ัง
ในด้านการศึกษาต่อและการทํางาน ทําให้พวกเขาเหล่านั้นต้องย้ายจากภูมิลําเนาเดิม ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น ปริมาณ
ความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยจึงขยายตัวต่อเน่ืองในแต่ละปี จึงทําให้เกิดแนวคิดในการสร้างท่ีอยู่อาศัยให้กับกลุ่มคน
เหล่านั้น ซ่ึงท่ีอยู่อาศัยท่ีมีรองรับน้ันมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ทาว์เฮ้าส์ บ้านแฝด หอพักใน
สถาบันการศึกษา บ้านเช่า ห้องแบ่งให้เช่า และอพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซ่ึงอพาร์ทเม้นท์เป็นท่ีอยู่อาศัยประเภทหน่ึงท่ี 
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีย้ายจากภูมิลําเนาเดิมมาพักอาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทํางานหรือไปยัง
สถานศึกษา และเพ่ือความต้องการอิสระในการพักอาศัย การท่ีมีท่ีพักท่ีมีบรรยากาศดี มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สงบและ
เรียบร้อย และมีความปลอดภัย จะช่วยส่งเสริมการทํางานหรือการศึกษาเล่าเรียนประสบผลสําเร็จได้ 
 เขตราษฎร์บูรณะ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต ตากสิน ซ่ึงถือเป็นแหล่ง
จ้างงานใหม่ มีท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีศูนย์ราชการทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท้ังทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ มีความเป็นสังคมเมือง มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรใน
จังหวัด มีการโยกย้ายถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยของประชากรเข้ามามากขึ้นท้ังในส่วนที่เข้ามาเพื่อศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
และเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ ทําให้เกิดความต้องการในการหาท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการท่ีอยู่อาศัยใน
เขตเมือง ทําให้เขตนี้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีการขยายตัวของห้องพัก บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ เป็นจํานวน
มาก ทําให้ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ เป็นธุรกิจท่ีรองรับความต้องการ
ทางด้านที่อยู่อาศัยของผู้คนในเขตราษฎร์บูรณะ มีธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เปิดให้บริการหลายท่ี และยังมีธุรกิจให้เช่าท่ีพักใน
หลายรูปแบบท้ังบ้านให้เช่า ห้องแบ่งเช่า ในปัจจุบันยังมีการขยายตัวของธุรกิจประเภทห้องพักอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าสูง 
โดยมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และมีการเปิดอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ามากขึ้นทุกปี ดังนั้นธุรกิจทางด้านอพาร์ทเม้นท์ในเขต 
ราษฎร์บูรณะ จึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ท้ังในด้านราคา ความสะดวกสบายในห้องพักและสถานท่ีส่ิงแวดล้อมของ 
อพาร์ทเม้นท์ท่ีพัก 
 การศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครครั้งน้ี 
เป็นการศึกษาถึงการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ว่ามี
ปัจจัยและความสอดคล้องในเรื่องใดท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทางด้านอพาร์ทเม้นท์น้ี ให้มีการพัฒนาในทางท่ี
ดีขึ้น รวมไปถึงทราบปัญหาการบริการเพื่อจะได้เป็นแนวทางและหาทางแก้ไขปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตและ
ขยายตัวได้มากขึ้น 
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 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าได้เห็นถึงความสําคัญ โอกาส
และความก้าวหน้าในธุรกิจนี้ เพื่อสามารถนําผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
และด้านกระบวนการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับวางแผนการตลาด ท้ังยังสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ และใช้ในการอ้างอิงต่างๆ เพ่ือประกอบความรู้ความเข้าใจให้เป็น
รูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อ เปรียบเทียบการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน  
128 ห้อง (ที่มา: ลูกค้าท่ีเช่าพักจํานวนผู้เช่า 1 ห้อง ต่อการตัดสินใจ 1 คน ท่ี เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเลือกจากลูกค้าผู้ตัดสินใจเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 95 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
  2.2 การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการใน 
การบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 27 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ตัดสินใจเลือกเช่า เอวี อพาร์ท
เม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 95 ฉบับ 
ด้วยวิธีสะดวก (Convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในวันท่ี 1-20 สิงหาคม 2559 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 95 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และLSD ดังน้ี 
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  4.1 วิ เคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี 
อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าใน 
การเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Differnce (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปลูกค้ามีการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.95 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 52.63 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.84 
อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 82.11 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 69.47 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 
 2. ลูกค้ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเรียง
ตามลําดับ คือ ด้านราคา ( X = 3.62) ด้านบุคลากร ( X = 3.62) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.61) ด้าน
กระบวนการในการบริการ ( X = 3.62) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.52) และด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.52) และอยู่ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.45) สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
  2.1 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ความกว้างของห้องพัก 
ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก ความสะอาดของห้องพัก ภาพพจน์และช่ือเสียงของอพาร์ทเม้นท์ ส่วนอีก 1 
ข้ออยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ความทันสมัยของอาคารห้องพัก 
  2.2 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้านราคา ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  ค่าเช่าเหมาะสม ค่าเช่า
ล่วงหน้าเหมาะสม ราคา ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เหมาะสม และความยืดหยุ่นการชําระค่าเช่า 
  2.3 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  
สะดวกในการติดต่อตลอดเวลา และสะดวกในการเดินทาง 
  2.4 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ 
ได้แก่ การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัยชัดเจน และบริการพิเศษอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ซ่อม
ประปา ส่วนอีก 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาเชิญชวนให้เข้าพัก 
  2.5 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ 
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ เช่น ไฟดับ กระบวนการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เช่น สติ๊กเกอร์ติดรถ การแลกบัตร 
และกระบวนการดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกรอบๆ อพาร์ทเม้นท์ 
  2.6 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ 
อพาร์ทเม้นท์ปลอดภัยน่าเช่ือถือ จัดพื้นท่ีโดยรอบเป็นสัดส่วน ท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย ส่วนอีก 2 ข้อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือห้องพักชัดเจนสวยงาม และจัดให้มีห้องรับรองอย่างเหมาะสม 
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  2.7 ระดับความสําคัญของการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ด้านบุคลากร 
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรบริการด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบปัญหาต่างๆ ได้ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ
พนักงานให้บริการ 24 ช่ัวโมง 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจในการเลือกเ ช่า เอวี  อพาร์ทเม้นท์   เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า 
  3.1 ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขต 
ราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
  3.2 ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขต 
ราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
  3.3 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์  
เขตราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการในการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
  3.4 ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขต
ราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
  3.5 ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี 
อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิมนต์พร ผลดี (2553, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้เช่าในการตัดสินใจเช่าห้องพักรายเดือนในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน โดยพักอาศัยคนเดียว หรือพักอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา/บุตร จ่ายค่าเช่าห้องพักต่อ
เดือน 1,001-2,000 บาท ชําระค่านํ้าและค่าไฟแบบติดมิเตอร์แยก รับข้อมูลการเช่าห้องพักรายเดือนจากคนแนะนํา 
ตัดสินใจเลือกห้องพักด้วยตนเอง 
 2. การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านกระบวนการในการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 
1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งศักด์ิ จงคุ้มวงศ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์เม้นท์แบบรายเดือนซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความกว้าง
ของห้องพัก ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากโดยปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ อัตราราคาเช่าต่อ
เดือน ด้านช่องทางจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ระยะทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลางปัจจัยท่ีมีความสําคัญมาก
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ท่ีสุดคือ มีส่วนลดให้กรณีชําระค่าเช่าตรงเวลา ด้านพนักงาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด
คือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีร้านค้าจําหน่ายอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนิตย์  
ทองเมืองน้อย (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าพักอพาร์ทเม้นท์บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า เพศมีผลต่อการเช่าอพาร์ทเม้นท์ในด้านบุคลากร ความสุภาพและมีอัธยาศัยของพนักงาน 
อายุมีผลต่อการเช่าอพาร์ทเม้นในด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีชัดเจน สถานภาพมีผลต่อ 
การเช่าอพาร์ทเม้นท์ในด้านอพาร์ทเม้นท์ (คุณภาพของอาคาร ห้องพัก ประโยชน์ใช้สอย) การศึกษาไม่มีผลต่อการเช่า
พักอพาร์ทเม้นท์ อาชีพมีผลต่อการเช่าพักอพาร์ทเม้นท์ในด้านราคาเช่า และด้านการส่งเสริมการตลาด รายได้ต่อเดือนมี
ผลต่อการพักอพาร์ทเม้นท์ใในด้านอพาร์ทเม้นท์ (คุณภาพของอาคาร ห้องพัก ประโยชน์ใช้สอย) ด้านราคาค่าเช่า ด้าน
ทําเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการส่งมอบบริการ และด้านภาพลักษณ์ทาง
กายภาพ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขตราษฎร์บูรณะไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเช่า เอวี อพาร์ทเม้นท์ เขต 
ราษฎร์บูรณะ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นแตกต่าง ในเรื่องของอัตราค่าเช่า การจ่ายค่าเช่าล่าวงหน้า ราคาค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และระยะเวลาใน 
การชําระค่าเช่า ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง ด้านกระบวนการในการบริการ ลูกค้าท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
สถานภาพสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และผลงานวิจัยของ นิมนต์พร ผลดี (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้เข่าในการตัดสินใจเช่าห้องพัก
รายเดือนในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงให้ความสําคัญในเรื่องปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ ให้
ความสําคัญในเรื่องความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ไฟดับ ปัจจัยด้านราคา ให้ความสําคัญในเร่ือง ค่าเช่า 
รายเดือนเหมาะสมกับห้องพัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ของผู้ประกอบการธุรกิจ 
อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าแบบรายเดือนในแต่ละด้าน เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังน้ี 
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 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริการในด้านความทันสมัยของอาคาร ขนาดภาพพจน์ช่ือเสียง และเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก และความสะอาดของ
ห้องพัก 
 2. ด้านราคา พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับราคาค่าเช่า ค่าเช่าล่วงหน้า มีความเหมาะสม ราคาค่านํ้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์ และความยืดหยุ่นการชําระค่าเช่ามีความเหมาะสม ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับการต้ังราคาตามกลุ่มของ
ลูกค้าในเร่ืองค่าเช่ารายเดือนเหมาะสมกับห้องพัก 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสะดวกในการใช้บริการ ดังน้ันควรให้
ความสําคัญกับการจัดทําป้ายบอกทาง ท่ีตั้งของอพาร์ทเมม้นท์เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของลูกค้าที่เข้าพักอาศัย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับ การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบแก่ผู้พัก
อาศัยชัดเจน ดังนั้นควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านส่ือต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 5. ด้านกระบวนการในการบริการ พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับการให้บริการท่ีดี ดังน้ันควรมีการวางแผน 
กลยุทธกระบวนการให้บริการ โดยจัดระบบ ข้ันตอน ความสะดวก ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพของการให้ 
บริการ มีกระบวนการดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายใน และภายนอกรอบๆ อพาร์ทเม้นท์ และการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับ ทําเลท่ีตั้ง มีการจัดพื้นท่ีโดยรอบเป็นสัดส่วน 
ดังนั้นควรวางแผนกลยุทธลักษณะทางกายภาพโดยให้ความสําคัญของลักษณะความสวยงามของห้องพัก การจัดตกแต่ง 
ตัวอาคารให้มีบรรยากาศดี น่าอยู่อาศัย มีการจัดสวนท่ีสวยงาม การป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก มีบริเวณท่ีจอดรถ
กว้างขวางและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 7. ด้านบุคลากร พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับบุคลากรท่ีให้บริการของและความน่าเช่ือถือ ดังน้ันควรให้
ความสําคัญในเรื่องผู้ดูแลสถานท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ ดูแลห้องพักให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกภายในที่พัก เพื่อนําไปสู่การวาง
แนวทางและการจัดเตรียมส่ิงอํานวยคยวามสะดวก และรูปแบบในการให้บริการท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเช่าท่ีพักอาศัยหรืออพาร์ทเม้นประเภทต่างๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือนําผลท่ี
ได้มาประกอบการเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้า สําหรับผู้ประกอบการท่ีสนใจการลงทุนทําธุรกิจเช่าอพาร์ทเม้น
หรือขยายกิจการ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจภายในพ้ืนท่ี เพื่อหาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา 2) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จํานวน 78 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน
กรุณาโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ความ
คิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์
ขององค์การมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 3) ผลการเปรียบเทียบความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
ไม่แตกต่างกัน และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .701 
 
คําสําคัญ:  คุณภาพชีวิต, ความผูกพัน, บ้านกรุณา  
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study quality of working life of staff in Ban Karuna 
juvenile vocational training center for boys, 2) study organizational attachment of staff in Ban Karuna 
juvenile vocational training center for boys, 3) compare the difference of organizational attachment 
of staff based on personal backgrounds, and 4) study the relation between quality of working life 
and organizational attachment of staff. Sample group included 78 members of the staff in Ban 
Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys. Questionnaires were used as a research tool and 
a reliability was .97. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One Way ANOVA, and Pearson correlation coefficient. 
 The results of the research indicated that: 1) overall quality of working life of staff was 
determined at a high level. Considering in terms of aspect, the highest level of opinions about 
quality of working life was the social benefit aspect. The second was life balance or rhythm of life 
aspect and the least was progress and work stability aspect; 2) the overall organizational attachment 
of staff was considered at a high level. Considering in terms of aspect, the highest level of opinions 
about organizational attachment was the willingness of putting effort for organizational benefit 
aspect. The second was the willingness to remain as organizational membership and the least was 
confidence and acceptance of organizational goals and value; 3) the comparison of the differences 
in organizational attachment of staff based on personal backgrounds indicated that the staff with 
different personal backgrounds had no significant difference in opinions towards organizational 
attachment; and 4) the overall relation between quality of working life and organizational 
attachment of staff was determined at a fairly high level and in direct variation with correlation value 
of .701 level. 
 
Keywords:  quality of life, relationship, Ban Karuna 
 
บทนํา 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่า คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการสร้าง
ความสําเร็จให้การบริหารองค์กร ดังน้ัน ทุกกระบวนการเก่ียวข้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การคัดสรรบุคลากร
ต้องให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างศักยภาพของบุคลากรเหล่าน้ัน ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตและรักษาไว้ให้อยู่ในองค์กรได้นานท่ีสุด ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาน้ี จึงต้องให้ความสําคัญกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
 คุณภาพชีวิตการทํางานนั้นเป็นลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับระดับความต้องการข้ันพื้นฐานท่ี
จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นแนวคิดในการทํางานอย่างหนึ่งท่ีงานและชีวิตจะเกี่ยวข้องผสมผสานกัน 
กลมกลืน มีความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน ดําเนินชีวิตท่ีสงบสุข พร้อมท้ังมีการทํางานร่วมกันท่ีก่อให้เกิดผลงานท่ีดี
ท่ีสุด สมดุลท้ังชีวิตและการงาน เป็นลักษณะการทํางานท่ีทําให้บุคคลน้ันเกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพท่ีตนเองได้รับ
ขณะปฏิบัติงาน (พัชรี รูปวิเชตร, 2545, หน้า 102-118) คุณภาพชีวิตการทํางานอาจหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทํางานที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse and Cumming, 1985, pp.199-200) ลักษณะของ
บุคคลท่ีพึงประสงค์ไว้ว่า การรู้จักร่วมมือกับผู้อ่ืนในการกระทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีจิตสํานึกร่วม
รับผิดชอบ คํานึงถึงความทุกข์ยากของผู้อ่ืน รู้จักเสียสละ และบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ด้วยความเต็มใจ มีสติปัญญาท่ีจะศึกษาและใฝ่หาความรู้ มีความขยันซ่ือสัตย์สุจริต ประหยัดอดออม มีระเบียบวินัย รู้จัก
พึ่งตนเอง และยังได้ให้แนวคิดว่า บุคคลท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นพื้นฐานช่วยให้สังคมเกิดคุณภาพ ส่วนสังคมท่ีมี
ลักษณะพึงประสงค์ก็จะช่วยสรรสร้างให้บุคคลมีคุณสมบัติท่ีดีเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพเช่นกัน (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 
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2540, หน้า 165-167) การมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นท้ังจากประสบการณ์ทํางาน และการศึกษาความรู้ขณะทํางานจะเป็น
ปัจจัยช่วยให้บุคคลน้ันสามารถคิดและทําในส่ิงต่างๆ ได้มากขึ้นและดีขึ้น ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงเป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการศึกษาในยุคท่ีกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลกมีสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี ทําให้มนุษย์ต้องพัฒนาและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นและสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2546, หน้า 7) 
 ดังนั้น จากความหมายข้างต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญท่ีทรัพยากร
มนุษย์หรือคนทํางานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน สวัสดิการ บทบาทหน้าท่ีในการทํางาน 
ความพึงพอใจในชีวิต โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เก่ียวกับงาน การพัฒนาและให้ความสําคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์จะส่งผลต่อการดําเนินงาน และเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานจึงต้องให้ความสนใจให้บุคคลทํางาน
อย่างมีความสุข 
 นอกจากคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานแล้ว ความผูกพันต่อองค์การก็เป็นการคาดหวังในการแลกเปล่ียน
ระหว่างองค์การกับพนักงาน เมื่อองค์การมีความผูกพันที่จะตอบสนองความคาดหวังของพนักงานในด้านต่างๆ พนักงาน
ก็จะมีความผูกพันต่อการทํางานให้องค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การตามการรับรู้ของพนักงาน 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2532, หน้า 24) การลาออกของพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถถือเป็นการสูญเสียต้นทุนท่ี
มีค่าไป เพราองค์การจะมีต้นทุนในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นและมีความสามารถในการดําเนินงานลดลงอีกท้ังต้องลงทุนอีก
หลายด้านในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเข้ามาทดแทนคนเก่า ทําให้องค์การต้องสูญเสียเงินและ
เวลามาก ส่ิงท่ีองค์การจะต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ การจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานในองค์การเกิดความผูกพัน ยอมรับ
เป้าหมายขององค์การและพยายามใช้ความสามารถในการทํางานให้องค์การสําเร็จตามเป้าหมาย (สุภัตรา 
นามศรี, 2552, หน้า 2)  จากการศึกษาของเมเยอร์ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การ (Mayer, online, 2003) 
พบว่า องค์การสามารถทําให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและต้องการท่ีจะทํางานอยู่กับองค์การสูงเมื่อพวกเขา
รับรู้ว่าองค์การเห็นว่าการทํางานของพนักงานมีคุณค่า มีความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี งานมีความท้าทาย มีโอกาสใช้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในงาน การท่ีพนักงานมีความรู้สึกทางบวกกับองค์การ ส่งผลให้มีความผูกพันต่อ
องค์การเพ่ิมขึ้น (Kuokkanen et al., 2003) และความผูกพันท่ีมีต่อองค์การนี้ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออํานวย
ต่อการปฏิบัติงานได้ถึงเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างพลังในงาน การเสริมสร้างพลังงานในงานเป็น
กระบวนการหรือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย โดยผู้ปฏิบัติงานได้รับ 
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาด้วยการมอบอํานาจและให้โอกาสแสดงความสามารถตามความเหมาะสมกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ได้รับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือเอื้อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์การ มีการสนับสนุนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิด
แรงจูงใจในการทํางานเน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง เกิดความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง มี
ความสุขจากการทํางาน เกิดความพึงพอใจและส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น (Kanter, 1977, pp. 275-
281) 
 ดังน้ัน จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าองค์การท่ีสมาชิกท่ีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีการ
แสดงออกของสมาชิก โดยการปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ เพื่อให้องค์การ
ประสบความสําเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสมาชิกมีความผูกพันต่อองค์การต่ํา พฤติกรรมของสมาชิกท่ีแสดงออกจะ
เป็นไปในทางท่ีองค์การไม่พึงปรารถนาให้มี เช่น ทํางานไม่เต็มท่ี ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน หรือย้ายไปอยู่ท่ีอื่น ซ่ึง
จะทําให้เกิดความสูญเสียท้ังสองฝ่าย ดังน้ัน การศึกษาถึงความผูกพันของสมาชิกในองค์การจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เพราะ
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะส่งผลให้องค์การดําเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
นอกจากน้ันยังเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวช้ีวัดหรือคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราและแนวโน้มในการลาออก โอน หรือย้ายของ
บุคลากรในองค์การ เพราะสมาชิกท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงมักมีความปรารถนาท่ีจะยังอยู่กับองค์การต่อไป เพื่อ
อุทิศตนให้กับการทํางานต่อองค์การท่ีตนเองเล่ือมใสศรัทธา 
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 100 หมู่ท่ี 14 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
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สมุทรปราการ มีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ตามคําพิพากษาของศาล โดยจัด
สวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชนได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่ี ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นแก่การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การจัดการศึกษาอบรม การฝึกวิชาชีพ การบําบัดแก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามแผน 
การบําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟู รวมท้ังประสานงานการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เพื่อรองรับภารกิจ ความร่วมมือใน
กระบวนการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างสถานพินิจกับส่วนราชการหรือภาคชนอื่นๆ ให้ตรงตามกฎอัน
เป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ 
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาจัดเป็นหน่วยงานที่ไม่น่าอภิรมย์ในการทํางาน เน่ืองด้วย
ภารกิจท่ีจะต้องรับผิดชอบต้องฝึกอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในคดีอาญา เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย มีการใช้ความรุนแรง ติดยาเสพติด และป่วยเป็นโรคจิตเวช ประกอบกับอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีมีจํานวนไม่
สอดคล้องกับปริมาณจํานวนเด็กและเยาวชน และบุคลากรบางคนขาดความสมดุลในชีวิต กล่าวคือ ต้องปฏิบัติงานเป็น
ผลัดหรือกะตลอด 24 ช่ัวโมง ขาดเวลาส่วนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลาท่ีให้กับสังคม และสภาพ
การทํางานก็มีความเส่ียงมีความไม่ปลอดภัยโดยเกิดจากการจราจลของเด็กและเยาวชนท่ีควบคุมดูแลบ่อยครั้ง 
สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปทางภูมิศาสตร์หรือทางกายภาพของหน่วยงานก็อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ขาดส่ิงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ การเดินทางไปมามีความลําบากเนื่องจากไม่มีรถประจําทางผ่าน การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรด้าน
บ้านพักราชการก็จัดให้แต่มีจํานวนไม่เพียงพอ ทําให้บุคลากรบางคนที่อาศัยอยู่ภายนอกต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน
ลําบาก เน่ืองจากไม่มีรถประจําทาง ส่งผลให้การมาปฏิบัติงานบางครั้งมาสายและจําเป็นต้องเดินทางกลับก่อนเวลา
ราชการ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้บุคลากรบางส่วนมีความต้องการโอนย้ายไปอยู่หน่วยงานอ่ืน ส่งผลให้ 
การทํางานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและไม่มีความผูกพันต่อองค์การ 
 จากเหตุผลและความเป็นมาดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การยังมี
ผลต่อความสําเร็จของงาน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างไร ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานท่ีดีขึ้นและมีความผูกพันต่อองค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 
สมมติฐาน 
 1. บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา จํานวนท้ังส้ิน 97 คน (ท่ีมา: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
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  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยผู้วิจัยได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) คือ เป็น 
การสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยมีรายช่ือประชากรท้ังหมดและมี 
การให้เลขกํากับ โดยใช้วิธีการจับสลากจากรายช่ือประชากรท้ังหมด จํานวนท้ังส้ิน 97 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คํานวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) จากการคํานวณตามสูตรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ 78.07 คน ดังน้ันกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด คือ จํานวน 78 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางานในองค์การ ระดับเงินเดือน มีข้อคําถามท้ังหมดจํานวน 6 ข้อ โดยคําถาม
เป็นแบบปลายปิด แบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple choices questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว 
(Best answer) เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจาก 
การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ของ Richard E. Walton ธิดาวัลย์ ปล้ืมคิด (2551) สุรางค์ทิพย์ ทะวิไชย (2549) ตรีชฎา  
อุ่นเรือน (2545) ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ (2542, หน้า 103-104) และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามสร้างข้ึน
ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ประเมินคําตอบ 
โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว และลักษณะของข้อคําถามประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบ มีข้อ
คําถามท้ังหมดจํานวน 32 ข้อ 
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของ ริชาร์ด เอ็ม. สเตียร์ และ ไลแมน ดับบิว. พอร์เตอร์  (Richard M. Steers and Lyman 
W. Porter, 1983, pp.442–443 อ้างถึงใน สุปรียา เตชะอศวนันท์, 2551, หน้า 13)  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้
แบบสอบถามสร้างขึ้นตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมารตวัดของลิเคิร์ท (Likert 
scale) ประเมินคําตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว และลักษณะของข้อคําถามประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นเชิง
บวกและเชิงลบ มีข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 18 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยน้ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นบุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน
กรุณา ซ่ึงจะใช้แบบสอบถามและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยมีขั้นตอน 
การดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยทําหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อขอ
อนุญาตให้เข้าทําการเก็บข้อมูลและให้บุคลากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
  3.2 เข้าทําการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรกลุ่มตัวอย่างในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา โดยวิธีสะดวก จํานวน 78 ชุด ให้บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาตอบ
แบบสอบถาม 
  3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองให้ครบตามจํานวน 78 ชุด 
และทําการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล หากคําตอบท่ีได้รับในแบบสอบถามไม่ครบถ้วน จะส่ง
แบบสอบถามชุดเดิมไปให้ผู้ตอบคนเดิมอีกคร้ังเพ่ือเติมข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  3.4 ดําเนินการลงรหัส โดยกําหนดหมายเลขสําหรับแบบสอบถามทุกราย กําหนดรหัสข้อมูลคําตอบ และ
ลงรหัสในกระดาษคําตอบ เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

65 

  4.2 นํามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัสที่สร้างข้ึน 
  4.3 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลค่าสถิติ
ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม กําหนดระดับความมีนัยสําคัญระดับ 0.05 โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้รูปแบบตาราง โดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of frequency) คํานวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้านและโดยรวม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
  ประชากรท่ีศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
จํานวน 78 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.1 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.6 มีสถานภาพ
การสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 47.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระยะเวลาในการทํางานใน
องค์การ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 มีระดับเงินเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.7 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉล่ีย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.59 รองลงมาคือคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.84 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าเฉล่ีย 3.77 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสถานภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสิทธิส่วน
บุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และพบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน 
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4) ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 5) ด้านการทํางานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 6) ด้านสิทธิส่วนบุคคล 7) ด้านความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต และ 8) ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมโดยรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ในระดับดี ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม ค่าตอบแทนท้ังหมดท่ีท่านได้รับ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของท่าน ท่านพึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับจาก
การทํางาน และค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69, 3.62, 
3.50 และ 3.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79, 0.85, 0.86 และ 0.84 ตามลําดับ 
  ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสภาพ 
การทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี ได้แก่ สถานท่ีทํางานของท่านมีบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา 
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มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา มีการวางแผนเกี่ยวกับ
การป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน และหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้
ต่างๆ อย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96, 3.96 3.57 และ 
3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78, 0.93, 0.84 และ 0.80 ตามลําดับ 
  ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ หัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้ก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงขึ้น ท่านพอใจกับระบบการเล่ือน
ขั้น เล่ือนตําแหน่งในหน่วยงานของท่าน และในหน่วยงานของท่านมีการสับเปล่ียน โยกย้ายตําแหน่งหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57, 3.56 และ 3.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81, 0.87 และ 0.80 ตามลําดับ 
และข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ท่านมี
โอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปในตําแหน่งท่ีสูงขึ้นในหน่วยงานของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.86 
  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านโอกาสใน 
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ท่านมีโอกาสเรียนรู้งานท่ีทํา
เพิ่มมากขึ้นจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา สนับสนุนให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจํา 
และท่านมีโอกาสเสนอผลงาน เสนอความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่อหน่วยงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94, 3.78, 3.60 และ 
3.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70, 0.71, 0.87 และ 0.78 ตามลําดับ 
  ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการทํางาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ท่านมีความพอใจในการทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน ท่านสามารถขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้จาก
เพื่อนร่วมงานของท่าน ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือกันในเร่ืองต่าง ๆ และศูนย์ฝึกฯ 
บ้านกรุณาได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.88, 3.83, 3.80 และ 3.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72, 0.81, 0.66 และ 0.99 ตามลําดับ 
  ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี
บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการทํางานอย่างอิสระและเต็มท่ี ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ท่าน ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่ปฏิบัติงานน้ัน เมื่อท่าน
ได้พิจารณาแล้วพบว่าการปฏิบัติงานน้ันจะมีความไม่ถูกต้อง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65, 3.65, 3.58 และ 3.56 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81, 0.83, 0.85 และ 0.83 ตามลําดับ 
  ด้านความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความสมดุลใน
ชีวิตหรือจังหวะชีวิต อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านพอใจ
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กับช่วงเวลาทํางานและเวลาว่างในแต่ละวัน ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางานสําหรับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และ
สังคมได้อย่าง การทํางานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว และท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91, 3.91, 3.84 และ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68, 0.77, 0.80 และ 0.85 
ตามลําดับ 
  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพการทํางานของท่านท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี ได้แก่ ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนและภาคภูมิใจท่ีท่านปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา ศูนย์ฝึกฯ 
บ้านกรุณามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทําประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เสมอ และท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้ทํางานที่ศูนย์
ฝึกฯ บ้านกรุณา และจะทํางานจนกระท่ังเกษียณอายุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11, 4.01 และ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72, 0.82 และ 0.87 ตามลําดับ 
 3. ความผูกพันต่อองค์การ 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการ
ท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีค่าเฉล่ีย 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และพบว่าความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.04 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณาแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) 
ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ และ 3) ด้านความต้องการ
ท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ด้านความเชื่อม่ันและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาด้วยความเต็มใจ และท่านรู้สึกภูมิใจท่ีได้
ทํางานในศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 0.64 
ตามลําดับ และข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมของหน่วยงานของท่าน ท่านปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ท่านเห็นด้วยกับนโยบายต่างๆของศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา และท่านพบว่าค่านิยมของท่าน
กับของศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา สอดคล้องกัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12, 3.96, 3.79 และ 3.74 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65, 0.67, 0.74 และ 0.65 ตามลําดับ 
  ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน
กรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจในงานท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ท่าน
คิดท่ีจะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ท่านใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ทํางานเพ่ือให้ผลดีท่ีสุด ท่านเต็มใจที่จะเข้า
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ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา และท่านยินดีทํางานในวันหยุด เมื่อองค์กรหรือหัวหน้าขอความร่วมมือ โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30, 4.26, 4.26, 4.24 และ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63, 0.55, 0.61, 0.58 และ 0.65 
ตามลําดับ และข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้กับศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 
  ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
  บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการท่ี
จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ท่านภูมิใจที่จะบอกต่อคนอ่ืนว่า ท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ของศูนย์ฝึกฯ บ้าน
กรุณา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 และ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 0.72 ตามลําดับ และข้อท่ีบุคลากร
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การตัดสินใจทํางานในศูนย์
ฝึกฯ บ้านกรุณา ถือเป็นการตัดสินในท่ีมีค่าอย่างหนึ่งของชีวิต การเปล่ียนแปลงการบริหาร ไม่ใช่เหตุผลท่ีทําให้ท่านคิด
ลาออก ท่านไม่อยากลาออก เพราะมีความผูกพันกับศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา และศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา และตัวท่านจะ
เติบโตไปพร้อมกัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15, 4.03, 3.94 และ 3.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66, 0.91, 0.85 
และ 0.77 ตามลําดับ 
 4. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบ้านกรุณา 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ เพ่ือทํานายผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พบว่า 
  สมมติฐาน บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 6 ประการ ดังน้ี 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีเพศต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีระดับอายุต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 3 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 4 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 5 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีระยะเวลาในการทํางานใน
องค์การต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 6 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีระดับเงินเดือนต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
  สมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 3 ประการ ดังน้ี 
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  สมมติฐานข้อท่ี 1 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่น
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจท่ี
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการท่ี
จะคงอยู่เปน็สมาชิกภาพขององค์การต่อไป พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบ้านกรุณา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยประชากรคือบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จํานวน 78 คน ผู้วิจัยขออภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับดี อาจเน่ืองมาจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านกรุณามีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานมีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทํางาน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี บุคลากร
ในหน่วยงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี มีโอกาสได้เรียนรู้งานและเข้ารับการฝึก 
อบรมเป็นประจํา หน่วยงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน และบุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างอิสระและเต็มท่ี มีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคในการทํางานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว ประกอบกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยทําประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เสมอ ทําให้บุคลากรในองค์การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรัส ยศปัญญา (2556) ศึกษาเร่ือง ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใต้คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรประจํา ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากหรือระดับดี 
 2. ความผูกพันต่อองค์การ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากบุคลากรรู้สึกภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยพร้อมที่จะรักษาช่ือเสียง พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การ มีความทุ่มเทกายใจและปฏิบัติงานท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี พร้อมที่จะสร้างสรรค์ 
ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพให้ดีกว่าเดิม และพร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อองค์การขอความร่วมมือ โดยบุคลากรใน
หน่วยงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และพร้อมท่ีจะบอกต่อคนอื่นว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ไม่คิดท่ีจะลาออก
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เพราะมีความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วกาญจน์  วิชัยรัตน์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า บุคคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่มี
ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล กุลพญา 
(2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ
นํ้าอัดลม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงหรือมาก 
 3. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบ้านกรุณา จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลด้าน เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานในองค์การ และระดับเงินเดือนท่ี
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา กรุงพลี (2552) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีสํานักกษาปณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
กษาปณ์ ไม่แตกต่างกัน 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
ของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับค่อนข้างสูง 
ท้ังน้ีอาจะเป็นเพราะบุคลากรมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อองค์การ และบุคลากรเต็มใจ
และทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาขององค์การ เมื่อบุคลากรทํางานด้วยความสุข
และเต็มใจที่จะทํางานย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทํางานดีขึ้นและจะนําไปซ่ึงความพึงพอใจในการทํางานและเกิด
ความผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา กรุงพลี (2552) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีสํานักกษาปณ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต 
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีสํานักกษาปณ์ มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภัสสร์ รุ่งรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตํารวจ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน ตํารวจภูธรภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของข้าราชการตํารวจ กองกํากับ 
การปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 6  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาบทิพย์ กรดศรีไหม (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริการรับเหมาแรงงานแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดย
ต่อทุกๆ ด้านของความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรัส ยศปัญญา (2556) ศึกษาเร่ือง ความ 
สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใต้คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล กุลพญา (2556) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจนํ้าอัดลม ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วพบว่า ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต ด้าน 
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การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านสถานภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านสิทธิส่วนบุคคล และพบว่ามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานน้อยท่ีสุด ดังน้ันผู้บริหารองค์การหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ควรเน้นให้ความสําคัญในการปรับปรุงด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา อาจ
ขาดโอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น ควรปรับปรุงระบบการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหน่งในหน่วยงาน เพื่อให้
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในองค์การดีขึ้น 
  1.2 ระดับความผูกพันต่อองค์การจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บ้านกรุณามีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไป และพบว่าความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การน้อยท่ีสุด ดังน้ันผู้บริหารองค์การหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ควรเน้นให้ความสําคัญในการปรับปรุงด้านความเช่ือมั่นและยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การมากท่ีสุด โดยต้องทําให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า รู้สึกภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ค่านิยม กฎ 
ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน รู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และพร้อมท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนและรักษาช่ือเสียงของหน่วยงานด้วยความเต็มใจ 
โดยอาจสร้างบรรยากาศในการทํางานให้น่าทํางาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นคงและให้ความสนใจกับบุคลากรทุกคน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุข
ในการทํางานและเกิดความผูกพันต่อองค์การ 
  1.3 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับค่อนข้างสูง โดยคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด ดังน้ันผู้บริหารองค์การ
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงความผูกพันต่อองค์การ ควรเน้นความสําคัญถึงด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
ควรสร้างจิตสํานึกในการบริการที่ดีแก่บุคลากร การบริการท่ีดีย่อมเป็นความต้องการของผู้มารับบริการ ข้าราชการควร
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ถือเป็นความสําเร็จขององค์การ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีตําแหน่งการทํางานที่แตกต่างจากกลุ่มประชากรท่ี
ทําการศึกษา เช่น ระดับผู้บริหาร เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานในศูนย์ฝีกและอบรมเด็กและ
เยาวชนต่างๆ เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน 
  2.3 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะทําการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
ปัจจัยใดบ้างท่ีทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
  2.4 เน่ืองจากครั้งนี้ทําการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี หากแต่ไม่
สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกได้ การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-
อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
พร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในเขตตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ซ่ึงมีท้ังหมด 10 สาขา ระหว่างวันศุกร์-วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เดือนธันวาคม 2557 จํานวน 379 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน 
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่นในตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการให้ความสําคัญใน 
การเลือกซ้ืออยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และ 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน โดยรวมมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน โดยรวมมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือแตกต่าง
กันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
 
คําสําคัญ:  พฤติกรรม, การเลือกซ้ือ, อาหารพร้อมบริโภค 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study purchasing ready-to-eat food behaviors at 
7-11 convenient stores in Bang Pla Sub-district, Bang Pli District, Samut Prakarn Province, and 2) 
compare behaviors on purchasing ready-to-eat food from 7-11 convenient stores in Bang Pla  
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Sub-district, Bang Pli District, Samut Prakarn Province. The sample group comprised 379 customers. 
Who userd the sevies at 7-Eleven convenience stores in Bang Pla Sub-district, Bang pli District, Samut 
Prakarn Province, totaling 10 branches, during Friday to Saturday and Sunday, on December 2014. 
The research tool was a questionnaire. The data were analysis by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and ANOVA. 
 The research revealed that: 1) the overall mean and means of each aspect of behavior on 
purchasing ready-to-eat food from 7-11 convenient stores in Bang Pla Sub-district, Bang Pli District, 
Samut Prakarn Province were at moderate levels. From the highest to the lowest mean, they were 
product, price, channel of distribution and promotion, respectively; and 2) the results of comparing 
behaviors on purchasing ready-to-eat food from 7-11 convenient stores in Bang Pla Sub-district, Bang 
Pli District, Samut Prakarn Province, it was found that consumers with different gender, age, status, 
educational attainment and average monthly income of family were similar in overall. Meanwhile, 
different occupations had different purchasing behaviors with statistical significance at the level of 
.05. For each aspect in term of product, price and channel of distribution, consumers with different 
occupations had overall different purchasing behaviors with statistical significance at the level of .05. 
Promotion, consumers with different educational attainment and average monthly income of family 
had overall different purchasing behaviors with statistical significance at the level of .01 and .05. 
 
Keywords:  behavior, purchasing, ready-to-eat food 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันการบริโภคอาหารของคนไทย เปล่ียนแปลงไปมาก เพราะการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตท่ีทําให้ทุกคนต้อง
เร่งรีบกับการทํางานด้วยเวลาท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ทําให้แม่บ้านยุคใหม่ต้องผูกติดอยู่กับการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภค
และสามารถนํามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ เพ่ือพร้อมสําหรับการรับประทานไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปทํางานหรือไปเรียน
หนังสือหรือจะเป็นเวลาหลังเลิกงานท่ีเหน่ือยล้ากับการทํางานมาท้ังวัน ดังน้ันธุรกิจอาหารซ่ึงถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 
นอกจากจะมีความต้องการของปัจเจกชนแล้วยังทําให้มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจน้ีด้วย ขณะเดียวกันก็มีการปรับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกและคุณสมบัติให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะบทบาทของอาหารกล่องแช่แข็งพร้อมทานซ่ึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวัน และเป็นทางเลือกท่ีได้รับ
ความนิยม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถ ตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ ท่ีไม่ถนัดทําอาหาร เบื่อ 
การออกไปกินอาหารนอกบ้าน ร้านอาหารใกล้บ้านมีอาหารหรือเมนูอาหารตามส่ังไม่มากนัก ในขณะท่ีอาหารพร้อม
บริโภคช่วยลดเวลาการทําอาหาร ไม่ต้องทําความสะอาดครัว หรือภาชนะบรรจุให้ยุ่งยาก ดูเหมือนว่าอาหารพร้อม
บริโภคซ่ึงสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน เมื่อต้องรับประทานก็เพียงนํามาอุ่น 3-5 นาทีน้ันจะตอบรับกับชีวิตท่ีเร่งรีบได้ดี
ท่ีสุด 
 ซีพี ออลล์ ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ต้ังเป้ารักษาการเติบโตของยอดขายประมาณ 15%  ต่อปี จากการขยาย
สาขาและการเติบโตของยอดขายร้านเดิม ขณะท่ีกําไรคร่ึงปี 2554 เพิ่มขึ้น 23.5% กางแผนเพ่ิมพื้นท่ีขายอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready to eat) เตรียมออกเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มสัดส่วนรายได้จากอาหารตามยุทธศาสตร์อิ่ม
สะดวก โดยได้เพิ่มเมนูอาหารกล่องแช่เย็นพร้อมรับประทาน (Chilled food) เช่น แซนด์วิชอบร้อน อาหารกล่องพร้อม
รับประทาน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่และเร่ิมได้รับความนิยมเหมือนอาหารกล่องพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen food) 
รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ ซ่ึงขายมาก่อนหน้า (บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), 2557) 
 จากผลสํารวจ เอแบค-โพลล์ น้ันผลการสํารวจจากตารางท่ี 1 ตามลําดับส่วนประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่
แข็งเป็นที่นิยมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาหารเสริฟพร้อมกับข้าวร้อนร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ อาหารว่างแช่แข็ง
ปรุงสําเร็จ ร้อยละ 21.7 คือ อาหารประเภทเส้น/ก๋วยเตี๋ยว ร้อยละ 15.1 ตามลําดับผลการสํารวจ 
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 ดังน้ันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-
อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
อาหารพร้อมบริโภคในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเขต
ท่ีผู้วิจัยอาศัยอยู่ ผู้ประกอบการสามารถ จะนําผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านส่วนประสมทาง
การตลาดให้มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 379 คน จําแนกตามเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในเขตตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีท้ังหมด 10 สาขา ระหว่างวันศุกร์-วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จํานวนรวม 31,850 
คน (ท่ีมา: ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น เดือนธันวาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 379 คน 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสารเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  2.2 การจัดโครงสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี แบบสอบถามมี 3 
ส่วน คือ 
   ส่วนท่ีหน่ึง ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
การสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จํานวน 7 ข้อ 
   ส่วนท่ีสอง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการเข้าใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคในร้านสะดวกซื้อ
เซเว่น-อีเลฟเว่นในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 ข้อ 
   ส่วนท่ีสาม พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert) จํานวน 20 ข้อ 
  2.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Valibity) ของแบบสอบถาม แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 คน และนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค  
(Cronbach’s Alpha Coefficeient) 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแบบสะดวก (Convenient samping) ด้วยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในเขตตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงมีท้ังหมด 10 สาขา ระหว่างวันศุกร์-วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 379 คน 
และขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-30 ธันวาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 379 ชุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: 
SD) 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่น-อีเลฟเว่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test, F-test 
  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภค
จากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือเพศหญิง ร้อยละ 46.4 มีอายุระหว่าง 
30-39 ปี ร้อยละ 30.6 รองลงมาคืออายุต่ํากว่า 30 ปี ร้อยละ 28.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส ร้อยละ 43.5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.7 รองลงมาคือจบการศึกษาในระดับต่ํากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 27.4 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 24.8 
มีรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.6 รองลงมาคือมากกว่า 30,000 บาท 
ร้อยละ 28.7 และลักษณะที่พักอาศัยคือทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือบ้านเด่ียว ร้อยละ 23.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อิเลฟเว่น ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปในม้ือกลางวัน โดยราคาเฉล่ียในการซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งมารับประทานคือระหว่าง 31-35 บาทและ 36-40 บาทและประเภทของอาหารแช่แข็งท่ีซ้ือมาบริโภค
คือมักกะโรนีไก่ ร้อยละ 19.6 รองลงมาคือระเพราไก่ไข่ดาวและข้าวผัดปู ร้อยละ 15.8 
 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศชาย มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) ทุกรายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของ
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อาหาร  ความหลากหลายของรายการอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเมื่อพิจารณาตาม
เพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง 
  ด้านราคา ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศชาย มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.66)  จํานวน 3 รายการ คือ ราคาปริมาณเหมาะสม มีป้าย
บอกราคาชัดเจนและการต้ังราคาท่ีเหมาะสม นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49 และ 3.46 ตามลําดับ) เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ยกเว้นราคาปริมาณเหมาะสมและราคากับคุณภาพเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เพศชาย มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72)  จํานวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตาม
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่า
สอดคล้องกับเพศหญิง ยกเว้นสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศ
หญิง มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X
= 3.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29-3.47) จํานวน 5 รายการ คือ มีการแจก
สินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador 
นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศชาย ยกเว้นมีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณา
ต่างๆ และมีการแจกเอกสารแนะนําสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57 และ 3.70 ตามลําดับ) 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามอายุ พบว่าพฤติกรรม 
การเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอายุต่ํากว่า 
30 ปี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62-3.95) 5 รายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่า
ทางโภชนาการ ความหลากหลายของรายการอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ นอกน้ันอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.49) ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับกลุ่มอายุ 30-39 ปี 40-49 ปีและ 50 ปี
ขึ้นไป ยกเว้นกลุ่มอายุ 30-39 ปี คุณภาพของวัตถุดิบ อยู่ในระดับปานกลางและกลุ่มอายุ 40-49 ปี คุณภาพของวัตถุดิบ
และความหลากหลายของรายการอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.35 และ 3.40 ตามลําดับ) 
  ด้านราคา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอายุ 30-39 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.74) 3 รายการคือ ราคาปริมาณเหมาะสม มีป้ายบอกราคา
ชัดเจนและการตั้งราคาที่เหมาะสม นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า มีค่า
สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี 40-49 ปีและ 50 ปีข้ึนไป ยกเว้นกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี มีป้ายบอกราคาชัดเจนอยู่ใน
ระดับปานกลางและกลุ่มอายุ 40-49 ปี ราคากับคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) 1 รายการคือ ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่าย
ตามร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า มีค่า



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

79 

สอดคล้องกับกลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-39 ปีและ 40-49 ปี ยกเว้นกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี 30-39 ปีและ 40-49 ปี 
สถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21, 3.18 และ 3.44 ตามลําดับ) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี
อายุ 40-49 ปี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19-3.40) 4 รายการคือ มีการ
แจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social network และมี Brand Ambassador นอกนั้นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับกลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-39 ปีและ 50 ปีข้ึนไป ยกเว้นกลุ่ม
อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-39 ปีและกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ และมีการแจกเอกสารแนะนํา
สินค้าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50, 3.73, 3.61, 3.63, 3.53 และ 3.62 ตามลําดับ) และกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป มี Brand 
Ambassador อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามสถานภาพ พบว่า
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพโสด 
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.85) ทุกรายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทาง
โภชนาการ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับสถานภาพสมรส ยกเว้นรสชาติของอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.48) 
  ด้านราคา ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพสมรส มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.81) 3 รายการคือ ราคาปริมาณเหมาะสม ราคากับคุณภาพ
เหมาะสมและการตั้งราคาท่ีเหมาะสม นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า มีค่าสอดคล้อง
กับสถานภาพโสด ยกเว้นราคากับคุณภาพเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) 1 รายการคือ สถานที่จัด
จําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ
สถานภาพโสด ยกเว้นผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.66) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29-3.46) 5 รายการคือ มี 
การแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand 
Ambassador นอกนั้นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับสถานภาพโสด ยกเว้นมี
ประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ และมีการแจกเอกสารแนะนําสินค้าอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

80 

  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73-3.78) 4 รายการคือ คุณค่าทาง
โภชนาการ รสชาติของอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าสอดคล้องกับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ยกเว้นการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี คุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติของอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46 และ 3.47 ตามลําดับ) และ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี รสชาติของอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) 
  ด้านราคา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
= 3.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53-3.68) ทุกรายการคือ ราคาปริมาณเหมาะสม 
ราคากับคุณภาพเหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจนและการตั้งราคาท่ีเหมาะสม เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
มีค่าสอดคล้องกับตํ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ยกเว้นการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ราคาปริมาณเหมาะสม 
ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44, 3.36 และ 3.34) และ
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ราคากับคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) 1 รายการคือ 
ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มี
ค่าสอดคล้องกับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ยกเว้นการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี สถานที่จัด
จําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานกังานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24 และ 3.20 ตามลําดับ) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.74) 3 รายการคือ 
มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกเอกสารแนะนําสินค้าและมีของแถม นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าสอดคล้องกับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ยกเว้นการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถมและมีการแนะนําสินค้าบน Social Network อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.28, 3.26, 3.29 และ 3.34)และปริญญาตรี มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกสินค้า
ทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.48, 3.31, 3.33, 3.31, 3.18 และ 3.38 ตามลําดับ) 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามอาชีพ พบว่า พฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-4.01) ทุกรายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่า
ทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว ยกเว้นอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหารและสามารถเก็บไว้ได้นานอยู่ในระดับปานกลาง ( X
= 3.41, 3.31, และ 3.39 ตามลําดับ) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รสชาติของอาหารและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.31 และ 3.37 ตามลําดับ) และนักเรียน/นักศึกษา คุณภาพของวัตถุดิบและความหลากหลาย
ของรายการอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45 และ 3.42 ตามลําดับ) 
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  ด้านราคา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67-3.79) ทุกรายการคือ ราคาปริมาณเหมาะสม ราคา
กับคุณภาพเหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจนและการตั้งราคาท่ีเหมาะสม เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีค่าสอดคล้อง
กับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวและนักเรียน/นักศึกษา ยกเว้นอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ราคาปริมาณเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) พนักงานบริษัทเอกชน ราคา
ปริมาณเหมาะสม ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, 3.33 และ 
3.38 ตามลําดับ) ธุรกิจส่วนตัว ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจนอยู่ในระดับปานกลางและนักเรียน/
นักศึกษา ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.30 และ 3.30 ตามลําดับ) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.52) ทุกรายการคือ ผลิตภัณฑ์หา
ซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมายและสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน 
เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจ
ส่วนตัวและนักเรียน/นักศึกษา ยกเว้นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวและ
นักเรียน/นักศึกษา สถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, 3.04, 3.35, 
และ 3.18 ตามลําดับ) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54-4.03) 5 รายการคือ มีประชาสัมพันธ์ลง
ส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถมและมี Brand Ambassador นอกน้ันอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวและแม่บ้าน/พ่อบา้น ยกเว้นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มี
การลดราคา มีของแถมและมีการแนะนําสินค้าบน Social Network อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, 3.33, 3.35 และ 
2.93 ตามลําดับ) พนักงานบริษัทเอกชน มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลด
ราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.22,  3.22, 3.28 และ 3.24 ตามลําดับ)ธุรกิจส่วนตัว มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการ
แนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, 3.32, 3.42, 3.40, 
3.45, และ 3.45 ตามลําดับ) และแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถมและมี 
การแนะนําสินค้าบน Social Network อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26, 3.35, 3.48 และ 3.37 ตามลําดับ) 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามรายได้รวมเฉล่ียของ
ครอบครัวต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบาง
ปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีรายได้รวม
เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือ 
เซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57-
3.80) ทุกรายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร 
สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาตามรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน พบว่า มีค่า
สอดคล้องกับ 10.001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ยกเว้น 10.001-20,000 บาท 
คุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติของอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44 และ 3.49 ตามลําดับ) 20,001-30,000 
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บาท คุณภาพของวัตถุดิบและความหลากหลายของรายการอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46 และ 3.46 
ตามลําดับ) และมากกว่า 30,000 บาท ความหลากหลายของรายการอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) 
  ด้านราคา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีรายได้รวมเฉล่ีย
ของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-
อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.73) ทุก
รายการคือ ราคาปริมาณเหมาะสม ราคากับคุณภาพเหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจนและการตั้งราคาท่ีเหมาะสม เมื่อ
พิจารณาตามรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ 10,001-20,000 บาท ยกเว้น 20,001-
30,000 บาท ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.61) และมากกว่า 
30,000 บาท ราคากับคุณภาพเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ีมีรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.71) 1 ทุกรายการคือ ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย นอกน้ันอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ น้อยกว่า10,000 บาท 
20,001-30,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท ยกเว้นสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.21, 3.20 และ 3.22 ตามลําดับ) 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี
รายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 20.001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.23-3.48) 5 รายการคือ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้า
บน Social Network และมี Brand Ambassador นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้รวมเฉล่ียของ
ครอบครัวต่อเดือน พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ น้อยกว่า10,000 บาท 10,001-20,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท 
ยกเว้นน้อยกว่า 10,000 บาท มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของ
แถมและมีการแนะนําสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.46, 3.33, 3.17, 3.41 และ 3.25 ตามลําดับ) 10,001-20,000 
บาท มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand 
Ambassador ( X = 3.29, 3.36, 3.40 และ 3.22 ตามลําดับ) และมากกว่า 30,000 บาท บาท มีการแจกสินค้าทดลอง
ชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador ( X = 3.40, 
3.39, 3.22, 3.17 และ 3.36 ตามลําดับ) 
 4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภค
จากร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น-อีเลฟเว่นในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อม
บริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ อายุ
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุและสถานภาพของผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคต่างกันมีพฤติกรรม 
การเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อพบว่าไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
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  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อพบว่าไม่มีความ
แตกต่างเช่นเดียวกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นรายคู่ในด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยรวม ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแตกต่างกับผู้ใช้บริการ
อาหารพร้อมบริโภคท่ีจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อม
บริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพท่ี
ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 4 รายการ คือ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
  ด้านราคา ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ ราคากับคุณภาพเหมาะสมและมีป้ายบอกราคาชัดเจน 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานที่จัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ มีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ มีการแจกเอกสารแนะนําสินค้า มี 
การแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นรายคู่ ดังน้ี 
  ในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่าง
กับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและแม่บ้าน/พ่อบ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
  ในด้านผลิตภัณฑ์เรื่องคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  ในด้านผลิตภัณฑ์เรื่องรสชาติของอาหาร ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  ในด้านผลิตภัณฑ์เร่ืองสามารถเก็บไว้ได้นาน ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและแม่บ้าน/พ่อบ้านและ
ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านผลิตภัณฑ์เร่ืองตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและแม่บ้าน/
พ่อบ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านราคาโดยรวมผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่างกับ
ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านราคาเรื่องราคากับคุณภาพเหมาะสม พบว่า ไม่มีรายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันเมื่อทําการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  ในด้านราคาเรื่องมีป้ายบอกราคาชัดเจน ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเรื่องสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน ผู้ใช้บริการอาหาร
พร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้านและนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดเรื่องมีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน/
พ่อบ้านและนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดเรื่องมีการแจกเอกสารแนะนําสินค้า พบว่า ไม่มีรายคู่ใดที่มีความแตกต่างกัน
เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดเร่ืองมีการแนะนําสินค้าบน Social Network ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภค
ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดเร่ืองมี Brand Ambassador พบว่า ไม่มีรายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันเมื่อทํา
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคะแนนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อม
บริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายได้รวม
เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น  
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น 
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแนะนําสินค้าบน Social Network 
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  ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีรายได้
รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น 
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ
พบว่าไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นรายคู่ โดยใน
ด้านการส่งเสริมการตลาดเร่ืองมีการแนะนําสินค้าบน Social Network ผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีรายได้รวม
เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาทแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีรายได้รวมเฉล่ียของ
ครอบครัวตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือเพศหญิง ร้อยละ 46.4 มีอายุระหว่าง 
30-39 ปี ร้อยละ 30.6 รองลงมาคืออายุต่ํากว่า 30 ปี ร้อยละ 28.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส ร้อยละ 43.5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.7 รองลงมาคือจบการศึกษาในระดับต่ํากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 27.4 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 24.8 
มีรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.6 รองลงมาคือมากกว่า 30,000 บาท 
ร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่บริโภคอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปในมื้อกลางวัน โดยราคาเฉล่ียในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมา
รับประทานคือระหว่าง 31-35 บาทและ 36-40 บาทและประเภทของอาหารแช่แข็งท่ีซ้ือมาบริโภคคือมักกะโรนีไก่ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เคยซ้ือและชอบรับประทานอาหารประเภทอาหารมื้อหลัก เช่น ข้าวแกงเขียวหวาน เก๊ียวกุ้ง ข้าวต้ม มากท่ีสุด พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศชาย มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการคือ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร ความ
หลากหลายของรายการอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่า
สอดคล้องกับเพศหญิง 
  ด้านราคา ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศชาย มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 รายการ คือ ราคาปริมาณเหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจนและการต้ังราคา
ท่ีเหมาะสมนอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ยกเว้นราคาปริมาณ
เหมาะสมและราคากับคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เพศชาย มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อเซเว่น-
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อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง 
ยกเว้นสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัยหรือสํานักงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพศ
หญิง มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 5 รายการ คือ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา 
มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social Network และมี Brand Ambassador นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศชาย ยกเว้นมีประชาสัมพันธ์ลงส่ือโฆษณาต่างๆ และมีการแจกเอกสาร
แนะนําสินค้าอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภค
จากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวก
ซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แม่บ้าน/พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกรายการคือคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของรายการ
อาหาร สามารถเก็บไว้ได้นานและ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์  
(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน ผลการศึกษาพบว่าเกณฑ์ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานโดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้า 
ส่วนตราย่ีห้อของอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานท่ีรู้จักและเคยซ้ือมากท่ีสุดคือ ย่ีห้อพรานทะเล และตราย่ีห้อท่ีเลือกซ้ือ
บ่อยท่ีสุดคือ อีซ่ีโก 
  ส่วนในด้านราคา ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน 4 รายการ คือ ราคาปริมาณเหมาะสม ราคากับ
คุณภาพเหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจนและการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลจันทร์ สุคําภา 
(2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลปรุง
สําเร็จรูปแช่แข็งอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ปัจจัยด้านราคาในเร่ืองราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
  ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ
เซเว่น-อีเลฟเว่นโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน 1 รายการ คือ
ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่นท่ีมีสาขามากมาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลจันทร์ 
สุคําภา (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งจาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
ทะเลปรุงสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในเร่ืองหาซ้ือได้ง่าย 
สะดวก มีจําหน่ายท่ัวไป 
  และในด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสหกิจ ธุรกิจส่วนตัว และแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อม
บริโภคจากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 5 รายการ คือ มีการแจกสินค้าทดลองชิมฟรี มีการลดราคา มีของแถม มีการแนะนําสินค้าบน Social 
Network และมี Brand Ambassador ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลจันทร์ สุคําภา (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี พบว่า 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามลําดับคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการลดราคาและมีของแถม ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีต่อปัจจัยทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน พบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ทางผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงรสชาติของอาหารให้มีรสชาติท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรม
การบริโภคของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น รวมถึงการเพิ่มรายการอาหารให้เหมาะสมต่อชุมชนในแต่ละท้องถิ่นด้วย 
 2. ด้านราคา ทางผู้ประกอบการควรปรับปรุงการตั้งราคาหรือการกําหนดราคาให้มีความเหมาะสมต่อปริมาณ
อาหารต่อหน่วย รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารต่างๆ ให้เหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้
เลือกบริโภคอาหารประเภทน้ีต่อไป 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทางผู้ประกอบการควรจัดเตรียมรายการสินค้าให้มีพร้อมจําหน่ายในทุกๆ 
รายการอย่างพอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆ ท่ีทันสมัยและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางผู้ประกอบการควรทําการโฆษณาสินค้าอย่างต่อเน่ืองตามส่ือมวลชนประเภท
ต่างๆ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการกระตุ้นความทรงจําของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ท้ังน้ีเพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผู้ประกอบการและสินค้าได้ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดอื่นๆ ท่ีมีต่อการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคในร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่น-อีเลฟเว่น ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมของ
การบริการ กระบวนการให้บริการและพนักงานให้บริการ ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษา
เพิ่มเติมสามารถวางแผน กลยุทธ์ทางการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด 
ของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการและชําระค่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 
196 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้าให้ความสําคัญต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด 
ของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ค่าธรรมเนียม ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร และ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใช้บัตร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน และลูกค้าท่ีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และประเภทบัตรเครดิตท่ีใช้ต่างกัน มีค่าเฉล่ีย
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และลูกค้าท่ีมีอาชีพ และประเภทบัตรเครดิตท่ีใช้ต่างกัน ด้าน
ราคา ค่าธรรมเนียม ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ มีมีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 
คําสําคัญ:  การตัดสินใจ, บัตรเครดิต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the decision making in choosing credit cards 
of Krungsri Ayudhya Bank customers of  Map Ta Phut  Branch in  Map Ta Phut Industrial Estate, and 
2) compare the decision making of Krungsri Ayudhya Bank customers of Map Ta Phut Branch in Map 
Ta Phut Industrial Estate classified  by personal  information. The sampling  group  was 196  Krungsri 
Ayudhya  Bank customers using services and paying credit card fees at Map Ta Phut Branch in Map 
Ta Phut Industrial Estate. 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 customer precedence for using Krungsri Ayudhya 
Bank credit card of Map Ta Phut Branch in Map Ta Phut Industrial Estate in overall was at high level.  
Considering by aspects, the result showed that 4 aspects were at high level, in the descending 
order,they were product,price,credit card charging fee, service process and physical characteristic. 
Moreover the 3 following aspects were at moderate levels distribution channel, marketing promotion 
and personnel; and 2) the results in comparing the mean of decision making in choosing credit cards 
of KrungsriAyudhya Bank customers, classified by personal information indicated that the customers 
with different age had no different opinions; whereas the customers with different gender, 
educational level, average monthly salary, career and credit card type had significantly different 
overall mean at .01. Considering by aspects, it indicated that the customers with different gender 
and age had statistically different overall opinions in terms of marketing promotion, product and 
physical characteristics at .05. The customers with different educational level and average monthly  
salary had significantly different overall opinions in terms of product, price, credit card charging fee,   
marketing promotion, service process, personnel, and physical characteristic aspects at .01. Moreover 
the customers with different career and credit card type in terms of price, credit card charging fee, 
personnel, marketing promotion and service process had statistically different overall opinions at .01. 
 
Keywords:  decision making, credit card, Krungsri Ayudhya Bank 
 
บทนํา 
 ในภาวะท่ีประชาชนและภาคธุรกิจมีความเช่ือมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแกร่งและมองเห็น
แนวโน้มความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองย่ังยืน ผนวกกับความพยายามของภาครัฐ ท่ีต้องการ
กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชนด้วยการผ่อนผัน ลดหย่อนกฎเกณฑ์ในการให้สินเช่ือท่ีเคยเข้มงวดมากในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจตามแนวทางนโยบายประชานิยมจึงส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การหยิบยืมเงิน
ในอนาคตมาใช้ก่อนได้กดดันให้ภาวะหนี้สินของภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ส้ินปี 2558 ยอดหน้ี ภาคครัวเรือนอยู่ท่ี 68,279 บาท กระทั่งปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 82,485 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น 20.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากการกู้ยืมผ่านบัตรเครดิต และสินเช่ือบุคคล ยอดบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 1.9 
ล้านบัตรในไตรมาส 1 ปี 2559 ขึ้นมาเป็นประมาณ 6.7 ล้านบัตร ณ ส้ินปี 2559 ยอดหนี้คงค้างของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
หลายหมื่นล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559, ออนไลน์) ดังน้ัน ในภาพรวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเล็งเห็นว่าธุรกิจ
บัตรเครดิตในปี 2559 จะยังคงเติบโตโดยการขยายฐานบัตรจะมีความเข้มข้นขึ้นจากการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของ
ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการปรับเปล่ียนระบบการจัดการภายในเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่ของทางการ ยอด 
การใช้จ่ายและยอดสินเช่ือคงค้างยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองแม้จะมีปัจจัยการปรับข้ึนของราคาน้ํามันท่ีอาจส่งผล
กระทบบางส่วนต่อปริมาณการใช้จ่ายในระยะแรก ภาวการณ์แข่งขันของแต่ละธนาคารในการทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
เลือกใช้บัตรเครดิต ธนาคารมีการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงขึ้นอัน เน่ืองมาจากความต้องการกําไรสูงสุดอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ธนาคารต่างๆ จึงออกนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ท้ังการบริการในรูปแบบต่างๆ ท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละธนาคารนั้นๆ โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านบัตรเครดิตท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก 
ทําให้สถานบันการเงินต่างๆ รวมถึงธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการสินเช่ือด้านบัตรเครดิตกันอย่างแพร่หลาย ดังน้ันเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมท่ีมีอยู่และการขยายส่วนแบ่งการตลาดใหม่ให้เพ่ิมขึ้นจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนใดส่วนหน่ึง หรือมีโปรโมช่ันสะสมคะแนนแลกของกํานัน รวมถึงการแจกของสมนาคุณใน
คร้ังแรกท่ีทําการสมัครและมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559, ออนไลน์) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
ลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการและชําระค่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
จํานวน 400 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากรโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 196 คน โดยการสุ่มลูกค้าแบบสะดวก (Convenience sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยโครงสร้างของแบบสอบถามมีเน้ือหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และประเภทบัตรเครดิตท่ีใช้ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีลูกค้าเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ค่าธรรมเนียม ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 35 ข้อ  
เพื่อใช้วัดระดับของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บัตรเครดิตค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.675 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าท่ีมาชําระค่าบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 196 ฉบับ โดยวิธีสะดวก (Convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถาม
ในช่วงวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2559 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 196 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติท่ีใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferentialstatistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test 
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Independent sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ
ทดสอบค่าเฉล่ียโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปลูกค้ามีการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 69.39 ของจํานวนตัวอย่างท้ังหมด และอีกร้อยละ 30.61 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.35 มีการศึกษาระดับในปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.51 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.24 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.22 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 2. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามาบตาพุด ของลูกค้าใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ค่าธรรมเนียม ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร สามารถอธิบายได้ดังน้ี
ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบ
ป้องกันข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต Chip card ป้องกันการถูกปลอมแปลงและความปลอดภัยจากการใช้บัตรเครดิตตาม
ร้านค้า เช่น ยอดเงินในสลิปตรงตามความเป็นจริงและอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงของธนาคาร 
ผู้ออกบัตรเครดิตวงเงินบัตรเครดิตท่ีได้รับอนุมัติความสะดวกในการใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดได้ทุกเวลาและรูปแบบ 
สีสันและความสวยงามของบัตรเครดิตมีความหลากหลาย ทันสมัยด้านราคา ค่าธรรมเนียมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฟรี 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด/ชําระล่าช้าเหมาะสมอัตราการผ่อนชําระข้ันตํ่าเหมาะสม และอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ธนาคารท่ีออกบัตรเครดิตมีจํานวนสาขาเพียงพอ ลูกค้าสามารถ
ติดต่อธนาคารได้หลากหลายช่องทาง พันธมิตรกับร้านค้าท่ีร่วมรายการมีมากมายหลากหลาย มีช่องทางให้ข้อมูลท่ี
หลากหลายต่อการให้คําแนะนําการใช้บัตรเครดิต และมีช่องทางหรือจุดชําระหน้ีบัตรเครดิตท่ีหลากหลายด้าน 
การส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
การสะสมคะแนนเพื่อแลกซ้ือสินค้าในราคาพิเศษและอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การขยายวงเงินช่ัวคราว/กรณีฉุกเฉิน
สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ยนานสิทธิประโยชน์ต่างๆ การผ่อนชําระ 0% เมื่อชําระสินค้าและบริการ
ด้วยบัตรเครดิตการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต และมีส่วนลดเมื่อใช้คู่กับบัตรพันธมิตรทาง
การค้าของธนาคารด้านบุคลากร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความสุภาพของพนักงานบริการของธนาคารบัตรเครดิตและอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ความน่าเช่ือถือ และ
มารยาทในการให้บริการของพนักงาน Call center ของศูนย์บัตรเครดิตกรุงศรีความสม่ําเสมอในการติดตามและแจ้งผล
การแก้ไขปัญหาของพนักงานบริการของธนาคารบัตรเครดิต ความเอาใจใส่และความมีจิตสํานักในการให้บริการของ
พนักงานธนาคารด้านกระบวนการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ กระบวนการในการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสะดวก และรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน 
การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาในการจัดส่งใบแจ้งหน้ี และสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตร
เครดิตได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการให้บริการท่ีดีตั้งแต่การสมัครบัตรจนอนุมัติและได้รับ
บัตรเครดิตด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่ของธนาคารธนาคารท่ีออกบัตรเครดิตอยู่ในทําเลท่ีไปมาได้สะดวก ธนาคารมีท่ี
จอดรถกว้างขวาง สะดวก และทุกสาขาท่ีให้บริการต้ังอยู่ในท่ีมีความปลอดภัยและอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความ
สวยงามของเว็ปไซต์ของธนาคารบัตรเครดิต 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกค้า จําแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน ให้ความสําคัญ
กับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร และด้าน
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กระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน ให้
ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคาค่าธรรมเนียมด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาค่าธรรมเนียมด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกันลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ในภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาค่าธรรมเนียมด้านบุคลากรด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านราคาค่าธรรมเนียม ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันลูกค้าท่ีมีประเภทบัตรเครดิตท่ีใช้ต่างกัน ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้
บัตรเครดิต ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคาค่าธรรมเนียม และด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุดของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน เน่ืองจากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสําคัญต่อการใช้บัตรเครดิต จากการศึกษาพบว่าลูกค้าอยู่ใน
ช่วยวัยกลางคนมีอํานาจในการซ้ือ หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารจะส่งให้เกิดพฤติกรรมการใช้
บัตรและกลายเป็นลูกค้าท่ีมีความภักดีได้ ผลการศึกษาพบว่ามีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิกรม ฤทธ์ิมนตรี (2554) 
เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระรามท่ี 3 พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-25,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 2. การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จากการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน ได้แก่ 
  ดา้นผลิตภัณฑ์ 
  การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผลการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความต้องการสูงและเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
ใช้หมุนเวียนทางการเงิน ซ่ึงคล้อยกับแนวคิดทฤษฎี เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) หรือ 7’Ps
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555, หน้า 337) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยมีผู้ขายที่ส่ง
มอบสินค้าหรือบริการน้ันให้แก่ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับผลประโยชน์โดยท่ัวไปมีการแบ่งเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าออกเป็น 2 ประเภทคือจับต้อได้และจับต้องไม่ได้ และกระบวนการการตัดสินใจของผู้ซ้ือมีองค์ประกอบดังน้ี 
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 164) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะสร้าง
ความตั้งใจซ้ือขึ้น โดยท่ัวไปการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมักจะทําการซ้ือท่ีชอบมากท่ีสุด รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัย 
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เร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการเคร่ืองบริการอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา
ราชบุรี 
  ด้านราคาและค่าธรรมเนียม 
  การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผลการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากในด้านผู้ให้บริการบางองค์กรจะใช้กลยุทธ์ด้าน
ค่าธรรมเนียมรายปี แต่บางองค์กรอาจจะไม่นํากลยุทธ์ด้านค่าธรรมเนียมรายปีมาเป็นตัวแปร เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักด์ิ ง้ันปัญญา (2555) พฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม 
การใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระดับพฤติกรรมาก โดยพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิตด้านการตัดสินใจ สูงท่ีสุด คือ คํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยในการใช้บัตรเครดิต 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผลการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือรูปแบบของบัตรเครดิตท่ีน่าสนใจและมีการยอมรับในตราสินค้า
รวมท้ังความสะดวกในการเข้ารับข้อมูลข่าวสารและเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว แบบ One Stop Service ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัย เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจ ชาลิสา อ่อนพวน (2557) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี อยุธยาผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีสาเหตุการมาใช้
บริการ เพราะเงินเดือนผ่านบัญชีจํานวนคร้ังการใช้บริการต่อเดือน 1-4 คร้ัง/เดือน ประเภทการใช้บริการฝาก/ถอน 
ระยะเวลาการเป็นลูกค้าตั้งแต่ 1-2 ปี และระยะเวลาการมาใช้บริการ 12.01-14.30 น. ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี อยุธยา ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน
กระบวนการการให้บริการ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และด้านสภาพส่ิงแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับมาก 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผลการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากลูกค้ามีความเช่ือมั่นในขั้นตอนการเข้ารับการบริการ 
สมัครบัตรเครดิตและได้รับความสะดวก มีระบบป้องกันข้อมูลความเสียหายในระดับหน่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาลิสา อ่อนพวน (2557) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
สาขาบิ๊กซี อยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีสาเหตุการมาใช้บริการ เพราะเงินเดือนผ่านบัญชีจํานวนครั้งการใช้
บริการต่อเดือน 1-4 ครั้ง/เดือน ประเภทการใช้บริการฝาก/ถอน ระยะเวลาการเป็นลูกค้าตั้งแต่ 1-2 ปี และระยะเวลา
การมาใช้บริการ 12.01-14.30 น. ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สาขาบิ๊กซี อยุธยา ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และด้าน
สภาพส่ิงแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
  1.1 ควรปรับปรุง เร่ืองความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของลูกค้ากับคู่ค้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ด้านฐานข้อมูลภายในบัตร 
  1.2 พัฒนาด้านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้เสถียรและควบคุมระบบเครือข่ายต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
  1.3 ปรับปรุงรูปแบบบัตรให้น่าสนใจและทันสมัย 
 2. ด้านราคา ค่าธรรมเนียม 
  2.1 ปรับราคาค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับประเภทของบัตรเครดิต เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้เป็น
เจ้าของบัตร 
  2.2 มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
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  2.3 จัดทําส่วนลดพร้อมกับคู่ค้าท่ีเป็นพันธมิตรเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย 
 3. ด้านส่งเริมการตลาด 
  3.1 เพิ่มโปรโมช่ัน ในการสะสมคะแนนให้กับลูกค้า 
  3.2 มีการปรับปรุงเร่ืองการหมดอายุของบัตรเครดิตให้มีต่ออายุต่อเนื่องหรือการไม่ต้องมีการหมดอายุของ
บัตร 
  3.3 จัดรายละเอียดแพ็คเก็จร่วมกับคู่ค้าร่วมกับผู้ถือบัตรเสริม 
 4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  4.1 จัดหาช่องทางในการชําระเงินให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการรับชําระ 
  4.2 เพิ่มหน่วยงานในการรับสมัครบัตรเพิ่มขึ้นและสะดวก รวดเร็วขึ้น 
  4.3 เพิ่มพันธมิตรในการใช้จ่ายผ่านบัตรให้ง่ายขึ้นและมากข้ึนเพื่อความต้องการในการจับจ่าย 
 5. ด้านบุคลากร 
  5.1 สร้างภาพลักษณ์ของพนักงานให้ดูน่าเช่ือถือ 
  5.2 สร้างความเรียนรู้และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงานเพื่อแนะนําลูกค้าได้ถูกต้อง 
  5.3 สร้างจิตสมนึกในการบริการลูกค้า 
 6. ด้านกระบวนการการบริการ 
  6.1 ปรับปรุงขั้นตอนการสมัครท่ีผ่านช่องทางออนไลน์ ให้สอดคล้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
  6.2 กระชับข้ันตอนในการจัดเตรียมเอกสารในการสมัครท่ีง่ายและปลอดภัยต่อการลักลอกขโมยข้อมูลของ
ลูกค้า 
  6.3 สร้างระบบการตอบปัญหาทางออนไลน์ท่ีชัดเจนและตรงกับปัญหาเพ่ือลดความไม่พึงพอใจของกลุ่ม
ลูกค้า 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  7.1 ปรับปรุงทําเลท่ีตั้งขององค์กรในสวยงามและทันสมัยเพ่ือรองรับลุกค้าได้มีประสิทธิภาพ 
  7.2 สร้างฐานระบบความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ ณ สถานที่ให้พร้อมและดูปลอดภัยสร้างความอุ่นใจ
ให้กับลูกค้า 
  7.3 สร้างมาตรฐานของเคร่ืองให้บริการอัตโนมัติให้ทํางานอย่างต่อเน่ืองและทันสมัยในทุกจุดท่ีให้บริการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซือ้น้ําด่ืมบรรจุขวดปาป้า 
ของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวด 
ปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง และ 2) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดใน 
การเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามปัจจัย ส่วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าท่ีเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าทุกขนาด ได้แก่ 350 600 และ 1,500 
มิลลิลิตร จากร้านค้าในเขตพื้นท่ีการให้บริการของสํานักงานประปาสุขุมวิท การประปานครหลวง ได้แก่ เขตวัฒนา เขต
สะพานสูง เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตบางกะปิ และเขตประเวศ จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ตามลําดับ และ 2) ผลเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปา
สาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การ
ประปานครหลวง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
การประปานครหลวง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ:  ลูกค้า, น้ําดื่มบรรจุขวดปาป้า, สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study marketing mix used by customers for 
purchasing Papa bottled drinking water of Sukhumvit branch office, Metropolitan Waterworks 
Authority, and 2) compare marketing mix used for purchasing Papa bottled drinking water of 
Sukhumvit Branch office, Metropolitan Waterworks Authority, which categorized by personal factors. 

                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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The sample group comprised 400 customers purchasing 350, 600 and 1,500-millilitered Papa bottled 
drinking water from stores in the service area of Sukhumvit Branch office, Metropolitan Waterworks 
Authority, including Vadhana district, Saphansung district, Khlongtoei district, Suanluang district, 
Bangkapi district and Prawet district. The research tool was questionnaire with reliability at .93. The 
statistics applied in data analysis included frequency, percentage, standard deviation, t-test for 
testing mean discrepancy and analysis of variance. 
 The findings revealed that: 1) overall marketing mix used by customers purchasing Papa 
bottled drinking water of Sukhumvit branch office, Metropolitan Waterworks Authority, mean was at 
a high level. For each aspect, the highest mean was price, followed by product, promotion and 
distribution channel, respectively; and 2) for a comparison of marketing mix used for purchasing   
Papa bottled drinking water of Sukhumvit branch office, Metropolitan Waterworks Authority, which 
categorized by personal factors, the results proved that customers with different genders and ages 
did not have different opinion on marketing mix for purchasing Papa bottled drinking water. 
Meanwhile, customers with different attainment, occupation and monthly income had different 
opinion with statistical significance at a level of .05. 
 
Keywords:  customers, PAPA bottled drinking water, Sukhumvit Branch Office 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าที่ให้ความรวดเร็ว ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย ในขณะเดียวกัน 
กระแสการรักษาสุขภาพเป็นท่ีนิยม ทําให้ผู้คนในสังคมให้ความสําคัญกับกับสุขภาพมากขึ้น รวมท้ังการบริโภคอาหาร
และน้ําด่ืม โดยเฉพาะอย่างย่ิง นํ้าดื่มบรรจุขวดท่ีตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยมีหลายรูปแบบและมีจําหน่ายทุกท่ี
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกซ้ือ จากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติข้อมูลการบริโภคน้ําดื่มของคนไทยจําแนกตามประเภทของแหล่งนํ้าในปี 2555 พบว่า ประเภท
นํ้าดื่มท่ีคนไทยด่ืมมากที่สุดอันดับแรกคือ นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ตู้นํ้าดื่มหยอดเหรียญร้อยละ 40.9 รองลงมาคือ นํ้าฝน 
ร้อยละ 28.6 และน้ําประปา ร้อยละ 23.1 ตามลําดับ 
 จากข้อมูลทางสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคดื่มนํ้าจากนํ้าด่ืมบรรจุขวดสูงสุด โดยในปี 2557 พบว่า นํ้า
ดื่มบรรจุขวดเป็นเครื่องดื่มท่ีมีมูลค่าตลาดมากที่สุดถึง 14 ล้านบาทของมูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดท้ังหมดโดยตลาด
นํ้าด่ืมบรรจุขวดเป็นตลาดท่ีค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอื่นๆ ส่วนหน่ึงมาจากผู้บริโภคมีความกังวล
ต่อความสะอาดของนํ้าดื่มตามบ้าน จึงหันมาซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึน และเป็นเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดท่ีมีราคาไม่แพงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองดื่มประเภทอื่นๆ และปัจจัยสําคัญท่ียังคงทําให้ตลาดน้ําด่ืมบรรจุขวดยังสามารถครองส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับหน่ึงของเครื่องดื่มบรรจุขวด เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้อที่ในขณะนี้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 
8,000 สาขา และคาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 10,000 สาขา จะทําให้ผู้บริโภคในทุกกลุ่มเข้าถึงนํ้าด่ืมบรรจุขวดได้
ง่ายย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบท (นุชจรินทร์ เกตุนิล, 2557, หน้า 2) 
 ในปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดนํ้าดื่มมูลค่า 21,000 ล้านบาท โดยมีนํ้าดื่มตราสิงห์เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมาก
ท่ีสุดอยู่ท่ี 24% รองลงมาได้แก่ นํ้าดื่มตราคริสตัล และนํ้าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี 15% เท่ากัน 
นํ้าด่ืมเฮาส์แบรนด์ (นํ้าดื่มท่ีผลิตโดยห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในตราย่ีห้อของตนเอง เช่น นํ้าดื่มตราเทสโก้ 
นํ้าด่ืมตราท็อปส์) 11% นํ้าทิพย์ 10% ช้าง 6%  มิเนเร่ 3% และนํ้าด่ืมย่ีห้ออื่นๆ ครองส่วนแบ่งตลาดท่ีเหลืออีก 16% 
(กองสนับสนุนธุรกิจ การประปานครหลวง, 2556) 
 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคท่ีมีการดําเนินงานชัดเจนและ
ต่อเน่ืองตลอดมา เป็นไปเพ่ือประชาชนและผู้รับบริการ โดยมีภารกิจในการจัดหาและผลิตนํ้าประปาที่สะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ จากสภาพการแข่งขันเมื่อประเทศไทย
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ผนวกกับความคาดหวังของภาครัฐในภาพรวมท่ีกําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
“เป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล” นับเป็นจุดต้ังต้นของนโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญสําหรับการประปานครหลวง 
ในช่วง 3-5 ปี นับจากปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงการประปานครหลวงจําเป็นต้องพร้อมรับปรับตัวล่วงหน้าให้ทัน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและรับนโยบายทุกระดับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 
ต่อเน่ืองไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ 
 แนวทางการดําเนินงานของการประปานครหลวง จึงตั้งอยู่บนฐานการเชื่อมโยงนโยบายกํากับดูแลทุกระดับ
สภาพการณ์ ความพร้อมรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงและสภาพการแข่งขันในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ
การต่อยอดธุรกิจเสริมหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง สร้างความชัดเจนในการดําเนินงานธุรกิจเชิงพาณิชย์ สําหรับธุรกิจเสริม
และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองเดิมท่ีมีอยู่โดยการจัดตั้งบริษัทลูกรองรับ 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย (1) กลุ่มนํ้าด่ืม (2) กลุ่ม
วิศวกรรมและบริการ (3) กลุ่มผลิตและจัดหา รวมท้ังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในระยะยาวสู่ตลาดใหม่นอกพ้ืนท่ี
การประปานครหลวง ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาหรือสร้างสินค้าผลิตภัณฑ์/บริการรูปแบบใหม่ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น
พร้อมออกสู่ตลาดและมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขัน (การประปานครหลวง, 2556, หน้า 52) 
 นอกจากนี้ จากบันทึกข้อความการประปานครหลวง (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) ท่ี มท 5472/10304 เร่ืองรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 กล่าวว่า “การประปา
นครหลวงผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าตามนโยบายของผู้บริหารในองค์กร เพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยให้ผู้มีรายได้นําไป
จําหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้และสร้างภาพลักษณ์ในเร่ืองนํ้าประปาด่ืมได้รวมท้ังเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซ้ือนํ้าบรรจุขวด
ในราคาถูก เป็นการตรึงราคาค่านํ้าด่ืมบรรจุขวดในตลาดอีกทางหน่ึง”อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงเป็นองค์กร
ภาครัฐไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้ เน่ืองจากมีกฎหมายบังคับและพนักงานยังไม่มีความสามารถพอท่ีจะทํา
ธุรกิจได้ ทําให้มีรายได้จากการขายน้ําดื่มดังกล่าว คิดเป็น 3.99% ของสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานท้ังหมด 
(การประปานครหลวง, 2556, หน้า 68) แสดงให้เห็นว่า แนวทางการดําเนินงานของการประปานครหลวงจําเป็นต้อง
เตรียมรับกับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันท่ีกําลังจะเกิดขึ้นนอกจากรายได้จากการจําหน่ายนํ้าประปาที่เป็นรายได้
หลักแล้ว ธุรกิจเสริมนํ้าดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่องค์กรอย่างย่ังยืนและสร้างภาพลักษณ์ให้การประปานครหลวง ด้วยการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดท่ีสะอาด 
ปลอดภัยและได้มาตรฐานให้ประชาชนทุกระดับได้บริโภคต่อไป 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือน้ํา
ด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง” เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่การประปานครหลวง 
เสริมสร้างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ังรักษาฐานลูกค้าของการประปานครหลวงให้
แข็งแกร่งย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปา
สาขาสุขมุวิท การประปานครหลวง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขา
สุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ใน 
การเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดปาป้า ของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวงแตกต่างกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือลูกค้าท่ีใช้น้ําประปาของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปา
นครหลวง ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 เขต ได้แก่ เขตสะพานสูง เขตประเวศ เขตวัฒนา เขตสวนหลวง 
เขตบางกะปิ และเขตคลองเตย รวมท้ังส้ินจํานวน 115,034 คน ในปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-มิ.ย.59) (กองธุรกิจ
บริการ สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท, 2559) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกําหนดโดยเปิดตารางของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) ท่ีมีความ
เช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดังน้ัน จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวน 400 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูลท่ีแสดงถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
  สําหรับการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ใน
การเก็บแบบสอบถามจะให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง โดยจะเก็บข้อมูลบริเวณท่ีเป็นร้านค้าใน
เขตพื้นท่ีการให้บริการของสํานักงานประปาสุขุมวิท การประปานครหลวง และภายในสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
การประปานครหลวง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลท่ีได้จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS นํามาวิเคราะห์สรุปและนําเสนอ คือข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะ
นํามาตรวจสอบความถูกต้อง ใช้การบรรยายข้อมูลการแจกแจงความถี่ โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดย
ใช้ความถ่ีและสถิติร้อยละ 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis 
of Variance: ANOVA) กับอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้ต่อเดือน 
  4.4 วิเคราะห์ความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง โดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 37-42 ปี จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท 
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 2. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยหรือ
ระดับมาก เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขา
สุขุมวิท การประปานครหลวง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 3. จากการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า
ของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศและอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม เกี่ยวกับเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท  
การประปานครหลวง ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม เก่ียวกับเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง แตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง มีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยเนื่องจากผู้ผลิตจําเป็นต้องมี
เคร่ืองมือท่ีแสดงความเช่ือมั่นในการซ้ือผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มีการรับประกันท่ีดีสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ซ้ือ
ได้ ผู้ซ้ือก็จะเกิดความเช่ือมั่นในการซ้ือสินค้าและส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าชนิดน้ันๆ ในที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง “ปัจจัยท่ีผู้บริโภคจะพิจารณาเก่ียวผลิตภัณฑ์ก่อนทําการตัดสินใจซ้ือ” ของ รังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ 
(2557, หน้า 27) ที่กล่าวว่า มาตรฐาน (Standard) ผู้ผลิตจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการผลิตให้เป็นท่ียอมรับ อีกท้ังยัง
ต้องรักษาระดับมาตรฐานของสินค้าให้มีระดับคงที่ สม่ําเสมอ เพื่อให้สินค้าท่ีผลิตได้มีคุณภาพ สามารถสร้างความ
ประทับใจให้ผู้บริโภคได้และเป็นสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้ซ้ือในตลาดมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวุฒิ 
อ่ิมละมัย (2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซื้อนํ้าดื่มตราช้างของลูกค้าสาขารัชดา กรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษาพบว่า ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าด่ืมตราช้าง โดยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ การมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งกานต์ อินเกิด (2555, 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่อง “เจตคติส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือของนํ้าดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่วนผสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตราสินค้าท่ีได้รับเครื่องหมายจากองค์การอาหารและยา 
  1.2 ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เน่ืองจาก นํ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีขาย
ตามท้องตลาดแต่ละย่ีห้อและปริมาณมีการกําหนดราคาท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีราคาเกือบเท่ากันในทุกย่ีห้อ อีกท้ัง
นํ้าดื่มบรรจุขวดเป็นสินค้าควบคุม โดยกรมการค้าภายในควบคุมราคาน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ปริมาตรสุทธิ 500-
600 ลบ.ซม. ขายไม่เกินขวดละ 7 บาท และปริมาตรสุทธิ 1,500 ลบ.ซม. ขายไม่เกินขวดละ 14 บาท (ศูนย์การวิจัย
กสิกรไทย, 2554) ด้วยเหตุน้ี น้ําดื่มบรรจุขวดแต่ละย่ีห้อจึงกําหนดราคาไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
เร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาด” ของ ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551, หน้า 54) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาหรือความรู้สึกของลูกค้าเห็นว่ามี
มูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ล่องตี้ (2556, 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการต่อการซื้อน้ําดื่มบรรจุ
ขวดปาป้า” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยแต่ละด้านมีค่าสูงสุด 
ได้แก่ ด้านราคา คือ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งกานต์ อินเกิด (2555, บทคัดย่อ)  ท่ีศึกษาเรื่อง “เจตคติส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือของน้ําดื่ม
บรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญใน
ด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพในระดับมาก 
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  1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เน่ืองจาก
ปัจจุบันร้านสะดวกซ้ือมีจํานวนมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดของลูกค้าที่ช่ืนชอบความ
สะอาด ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้ ท้ังน้ี นํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาน้ัน เป็นสินค้าท่ีผลิตโดย
การประปานครหลวง ซ่ึงเป็นองค์กรภาครัฐไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจนํ้าด่ืมบรรจุขวดของเอกชนได้ เพราะมีกฎหมาย
บังคับ ดังน้ัน การจําหน่ายในรูปแบบค้าปลีกในร้านสะดวกซื้ออย่าง 7/11 และในห้างสรรพสินค้า จึงเป็นข้อจํากัดใน 
การแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงมีจุดหน่ายนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าอยู่ท่ีการประปา 
นครหลวงสํานักงานใหญ่และสํานักงานประปาสาขาจํานวน 18 สาขา และมีการซื้อขายกันระหว่างหน่วยงานราชการ 
(G to G) ซ่ึงปิดโอกาสคู่แข่งรายอ่ืนเข้ามาแข่งขันกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และมีบริการจัดส่งนํ้าด่ืมบรรจุขวด
ปาป้าฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี โดยรถขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ยุทธศาสตร์และข้อได้เปรียบในโอกาสทางธุรกิจท่ีทําให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมและทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงนํ้า
ดื่มบรรจุขวดปาป้าได้ง่ายย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง “การจัดจําหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ” ของ ฉัตยาพร เสมอใจ 
และฐิตินันท์ วารีวนิช (2551, หน้า 160) ท่ีกล่าวว่า การส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้อง คือ ต้องส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงชนิดและ
เวลาท่ีลูกค้าต้องการ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงแต่จะทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขจัดส่งใหม่เท่าน้ัน แต่
ลูกค้าอาจเกิดความไม่พอใจได้ หากความผิดพลาดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปาริฉัตร ปั้นทอง (2552, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนํ้าดื่มบรรจุ
ขวดของการประปานครหลวง” ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะดวกในการหาซ้ือ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เน่ืองจากนํ้าดื่ม
บรรจุขวดย่ีห้อต่างๆ มีจุดขายท่ีเหมือนกันคือ ให้ความสดช่ืน ดับกระหาย มีคุณภาพ ความใสสะอาด และความปลอดภัย 
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ัวไปของสินค้านํ้าดื่มบรรจุขวด ทําให้การส่งเสริมการตลาดของน้ําด่ืมบรรจุขวดในปัจจุบัน เน้นส่ือสาร
เกี่ยวกับตราสินค้าและมาตรฐานถึงผู้บริโภค โดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ด้วยงบประมาณ
จํานวนมาก เพื่อสร้างการจดจํา สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ และจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ อย่างไรก็ตาม 
การประปานครหลวงซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ ไม่สามารถโฆษณาสินค้านํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าผ่านทางส่ือหลักท่ีกระจาย
เน้ือหา ข่าวสารครอบคลุมท่ัวประเทศอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ได้ และมีข้อจํากัดทางกฎหมายและไม่มีงบประมาณ
การโฆษณา รวมท้ังองค์กรยังไม่มีพนักงานหรือตัวแทนจําหน่าย ดังน้ัน การประปา นครหลวงจึงส่งเสริมการตลาด โดย
เน้นการประชาสัมพันธ์นํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าผ่านส่ือต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ด้านหลังใบแจ้งหน้ีค่านํ้าประปา เว็บไซต์
การประปานครหลวง เฟซบุคการประปานครหลวง แอปพลิเคช่ัน MWA OnMobile โปสเตอร์และใบปลิว นอกจากน้ี 
ยังประชาสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมประปาพบประชาชน กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมการตลาด” ของ ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช 
(2551, หน้า 57) ท่ีกล่าวว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษัทโดยผ่าน
ส่ือ นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเข้ามาสัมผัสและมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายใน 
การดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงการจัดกิจกรรมพิเศษสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น งานแสดงสินค้า
การเปิดตัวสินค้า และการประชุมสัมมนา เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ล่องตี้ (2556, บทคัดย่อ) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการต่อการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า” 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ค่าสูงสุด คือ มีการจัดงานประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้าเป็นคร้ังคราว 
 2. จากการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ
และอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม เกี่ยวกับเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
การประปานครหลวง ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
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โดยรวม เก่ียวกับเลือกซ้ือนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง แตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายต่อเดือนแตกต่างกัน จะมอง
ว่ากระบวนการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีดีและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ทําให้คุณภาพของน้ําดื่มบรรจุขวดสูงตาม
ไปด้วย ทําให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งกานต์ อินเกิด (2555, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“เจตคติส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีเจตคติต่อ 
การตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ลักษณะท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีเจตคติต่อ
ความต้ังใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง” มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
  1.1 ควรจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์นํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้า โดยเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศ
เข้าร่วมประกวด เพื่อให้ตราสินค้า “ปาป้า” เป็นท่ีรู้จัก จดจําได้ง่าย สร้างความน่าเช่ือถือและเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอก
ความเป็นตัวตนขององค์กร 
  1.2 ควรปรับปรุงลักษณะผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าให้มีความน่าสนใจ สวยงาม ทันสมัยและดึงดูดใจ
ให้ซ้ือ เช่น การออกแบบฉลากนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงวันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 
วันสงกรานต์ และวันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 2. ด้านราคา 
  2.1 ควรรักษาระดับราคาของนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า เพราะมีราคาถูกกว่าน้ําดื่มบรรจุขวดที่ขายในตลาดอยู่
แล้ว โดยนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้า ขนาด 350 มล. ราคาขวดละ 7 บาท ขนาด 600 มล. ราคาขวดละ 10 บาท และขนาด 
1,500 ราคาขวดละ 15 บาท เพ่ือเพ่ิมยอดขาย รวมท้ังทํากําไรในระยะยาว และให้ลูกค้าได้ดื่มน้ําคุณภาพดี ราคา
ประหยัด 
  2.2 ควรกําหนดราคาพิเศษตามเง่ือนไขปริมาณการส่ังซ้ือและมีส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าตามโอกาสต่างๆ 
เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์สงกรานต์ และวันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  3.1 ควรมีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การจัดการคลังสินค้าท่ีเช่ือมต่อต้ังแต่การจัดซ้ือ จัดหา การผลิต การจัดส่ง การคืนสินค้า เพ่ือให้มีนํ้าด่ืมเพียงพอทุกเวลา
ท่ีลูกค้าต้องการซ้ือ 
  3.2 ควรเปิดช่องทางการจัดจําหน่ายนํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีสามารถซ้ือผ่าน
แอพพลิเคช่ันหรือใช้วิธีสแกน QR Code เพื่อส่ังซ้ือสินค้า ทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและซ้ือสินค้าได้ทุกท่ี ทุก
เวลา 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  4.1 ควรต้ังจุดจําหน่ายและบูทประชาสัมพันธ์นํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้า ในจัดกิจกรรมต่างๆ ของการประปา
นครหลวง เช่น กิจกรรมประปาพบประชาชน และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีพนักงานแนะนําและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนํ้าดื่มเป็นการส่ือสารกับลูกค้าโดยตรง สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้ารวมท้ังสร้างการรับรู้และการสนใจ ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ทันที 
  4.2 ควรประชาสัมพันธ์นํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โบชัวร์ และ
จดหมายตรง เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ว่า นํ้าดื่มบรรจุขวดปาป้าเป็นนํ้าด่ืมท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และผลิตโดย
การประปานครหลวง 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างได้อย่างเจาะลึกย่ิงขึ้นในเร่ืองการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุ
ขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง ดังนั้น การวิจัยในเชิงคุณภาพจะทําให้ได้ข้อมูลท่ี
ละเอียดกว่า เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีสนใจได้นําไปศึกษาต่อ 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าในเขตพ้ืนท่ี
ของสํานักงานประปาสาขาอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท เพื่อมาข้อมูลท่ีได้มา
วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงย่ิงขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษานํ้าดื่มบรรจุขวดยี่ห้ออื่นๆ เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากความ
แตกต่างเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดปาป้าของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
การประปานครหลวง โดยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยใดมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
นโยบายส่งเสริมรายได้จากนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด และ 2) 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในบริษัท ABC จํากัด จํานวน 175 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของบริษัท ABC จํากัดในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสังคมสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะการบริหารงาน และ
ด้านภาวะอิสระจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท ABC จํากัด พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีสถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตําแหน่งงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ:  คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) investigate quality of work life of employees at ABC 
Company Limited, and 2) compare quality of work life of employees classified by personal factors. 
The sample of this study consisted of 175 employees at ABC Company Limited. The research 
instrument was questionnaires with its reliability of .95. Data were analyzed by statistics including 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. 
 The findings of this study indicated as follows: 1) overall sample’s opinions towards quality 
of work life of ABC Company Limited employees was at a moderate level. When individual aspect 
was considered, it was found that social integration was at a high level. Adequate and fair 
compensation, development of human capacities, growth, constitutionalism, and total life space 
were at moderate levels; and 2) when quality of work life of employees at ABC Company Limited 
was compared, it was found that the sample with different gender, age, educational background and 
working duration had different quality of work life. The quality of work life with statistical significance 

                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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different levels of .01 and .05. The sample with different marital status, average monthly income and 
position had indifferent quality of work life. 
 
Keyword:  quality of work life 
 
บทนํา 
 ชีวิตของการทํางานเป็นส่ิงสําคัญต่อมนุษย์อย่างย่ิง อาจกล่าวได้ว่าการทํางานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ท่ีปฏิบัติ
มากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมอุตสาหกรรมคาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตอยู่ใน
โรงงานหรือสํานักงาน ดังน้ัน การทํางานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ปัญญาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อันจะ
นํามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต (รุ่งวิกรัย หยอมแหยม, 2554, หน้า 1) “พนักงาน คนงานหรือทรัพยากร
มนุษย์” เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นองค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญจําเป็นและมีค่าของหน่วยงานทุกระดับ 
“กําลังคน” เป็นทรัพยากรทางการบริหารเหมือนกับ เงิน วัตถุดิบ แต่มีความแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ก็คือคนน้ันเป็น
ส่ิงที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด และไม่สามารถนํามาทดแทนกันได้ในลักษณะท่ีความสามารถเท่ากันแบบคนต่อคน 
(ลักขณา เพาะปลูก, 2553, หน้า 2) อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตในการทํางาน นับว่าเป็นประเด็นสําคัญประการหน่ึงท่ี
องค์การควรมีการเสริมสร้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทําให้พนักงานมีความสุข บริษัท ABC จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายอาหารสัตว์เล้ียง กําลังประสบปัญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงผลจากรายงาน 
การประชุมพบว่า เงินเดือนของพนักงานไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพท่ีมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะเดินทางมาทํางาน และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค อีกท้ังรูปแบบในการทํางานจะเป็นการทํางานแบบเดิมๆ 
ซํ้าๆ ทําให้พนักงานไม่ได้ใช้ทักษะและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ขาดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ (รายงานการประจําปี, 2558) จากสภาพปัญหาดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานบริษัท จึงสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด ซ่ึง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานบริษัท ABC จํากัด จํานวน 317 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท ABC จํากัด ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ จํานวนพนักงานบริษัท ABC จํากัด เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี 
การสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970, p.608) ได้ 175 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลซ่ึงเป็นลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน จํานวน 7 ข้อได้แก่เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานลักษณะคําถามปลายปิด ให้
เลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ข้อ 
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  ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด แบบสอบถามนี้ 
โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ Huse and Cumming (1985, pp.198-199) มาประยุกต์ใช้ โดยผู้ศึกษานํามาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 30 ข้อ และมีลักษณะเป็นการประเมินค่าระดับความคิดเห็นตาม (Likert scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด หลังจาก
น้ันนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของเน้ือหา (Validity) กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอบบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990, pp.202-204) ได้
ค่าความเช่ือมั่น 0.928 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน บริษัท ABC 
จํากัด นําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 175 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่า 
ร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด โดยใช้ ค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test และ 4) เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Differences (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.70 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,000-25,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 สถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 มี
ตําแหน่งงาน ระดับพนักงานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 6 ปีขึ้นไป 
จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด โดยภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ ( X = 3.74, S.D. = 0.77) ส่วนด้านลักษณะ 
การบริหารงาน ( X = 3.45, S.D. = 0.77) ด้านภาวะอิสระจากงาน ( X = 3.35, S.D. = 0.88) ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ( X = 3.32, S.D. = 0.78) ด้านความก้าวหน้า ( X = 3.05, S.D. = 0.73) และด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ ( X = 2.84, S.D. = 0.89) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า 1) พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) พนักงานท่ีมี
สถานภาพต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
5) พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 6) พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
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ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 7) พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.84, S.D. = 0.89) ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายน้ันมีความไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและองค์กรน้ันจะต้อง
มีการพัฒนาและขยายงานข้ึนไปเรื่อยๆ รวมถึงรายได้และผลตอบแทนเป็นส่ิงจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคน ดังน้ัน 
รายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, pp.199-200) ท่ีกล่าวว่าผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หรือ 
“รายได้และประโยชน์ตอบแทน” หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอ่ืนๆ และสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ของวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ (2558) ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = 0.78) 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฝึกอบรมภายนอกมากนัก แต่พนักงานก็พอใจท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้
เทคนิคการทํางานใหม่ๆ อยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ Walton (1973, pp.11-12) ท่ีกล่าวว่า โอกาสใน 
การพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฎิบัติงานตาม
ทักษะและความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะทําให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายในการทํางาน ได้ใช้ความสามารถใน 
การทํางานเต็มท่ี และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการห้างหุ้นส่วน
จํากัด ซี.บี. เพนท์ ของวิพัฒน์ นีซัง (2555) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความก้าวหน้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง ( X = 3.05, S.D. = 0.73) ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า
พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และไม่ค่อยได้รับโอกาสในการพิจารณาเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหน่ง จึงทําให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ท่ีว่า ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงานจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรเกินความพึงพอใจและเพิ่มแรงจูงใจมากขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฏี 
ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) (ภาวิณี เพชรสว่าง, 2552, หน้า 60-61) ในเรื่อง (ความเติบโต) 
หมายถึง เป็นความปรารถนาภายในท่ีจะพัฒนาตนเองต้องการสรรค์สร้างส่ิงท่ีมีประโยชน์เป็นความต้องการในลําดับสูง
ไม่ได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมการตอบสนองความต้องการในลําดับตํ่าจะเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัย
เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดราชบุรี ของ ศักดา 
พรประสงค์ (2555) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านสังคมสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.74, S.D. = 0.77) ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ประกอบกับผู้บริหารมี
เจตนารมณ์ให้พนักงานในองค์กรทํางานอย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & 
Cumming, 1985, pp.199-200) สังคมสัมพันธ์ หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน ท่ีทํางานมี
บรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า และสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ของลักขณา เพาะปลูก 
(2555) ผลการศึกษาพบว่า ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก 
 ด้านลักษณะการบริหารงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = 0.77) ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชามีการใช้อํานาจในการส่ังงานค่อยข้างมากเกินไปจึงทําให้การรับ
ฟังความคิดเห็นมีน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, pp.199-200) ท่ี
กล่าวว่า การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ 
จํากัด ของวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์ (2558) ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
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 ด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = 0.88) ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้งานเกิดความผิดพลาด ซ่ึง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, pp.199-200) ท่ีกล่าวว่า ความสมดุลของ
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการทํางาน และช่วงเวลาท่ีได้พักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของ
ช่วงเวลาการทํางานกับช่วงเวลาการดําเนินชีวิตโดยส่วนรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใช้เวลาว่าง และเวลาท่ี
ให้กับครอบครัว มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาวะหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จํากัด ของวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ (2558) ผลการศึกษาพบว่า ด้านภาวะอิสระ
จากงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
 1. องค์กรควรมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนใหม่ท่ีดึงดูดความสนใจของพนักงาน และให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทท่ีมีธุรกิจคล้ายกัน 
 2. บริษัทควร มีนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและระดับหน่วยงาน โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของงาน
ตามความสามารถของบุคคล เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. บริษัทควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองท้ังผู้ท่ีปฏิบัติงานใหม่ และ
พนักงานเก่า ควรได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นประจํา 
 3. บริษัทควรให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรมหรือการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับชีวิตการทํางานของพนักงานในสภาพปัจจุบัน 
 ความก้าวหน้าในงาน 
 1. ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหน่งอย่างชัดเจนเป็นมาตรฐานและเป็นธรรมโดย
เปิดเผยให้พนักงานทราบถึงเกณฑ์ในการพิจารณา 
 2. ควรจัดให้มีการสับเปล่ียน โยกย้าย ตําแหน่งหน้าท่ีให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล
เพื่อพนักงานจะได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
 3. ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนพนักงานในการแสวงหาความก้าวหน้าในการทํางาน เช่นเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี 
 ด้านสังคมสัมพันธ์ 
 1. ผู้บังคับบัญชาควรให้การช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกๆ ด้าน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการทํางาน รวมท้ังการกําหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในบริษัทร่วมกัน 
 2. ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตนให้มีความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาค 
 ด้านลักษณะการบริหารงาน 
 1. ผู้บังคับบัญชาควรยอมรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของพนักงานให้มากขึ้น เพ่ือท่ีจะได้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 
 2. การบริหารงานควรมีรปูแบบงานท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานเกิดความเข้าใจใน
งานท่ีทําและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 3. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเป็นธรรม และมีความยุติธรรมในการบริหารงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน  
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 ด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน 
 1. ควรจัดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เหมาะสมตามเวลาการทํางานของแต่ละวันเพื่อให้พนักงาน
สามารถวางแผนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสามารถแบ่งเวลาให้ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
 2. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีช่วงเวลาในการทํางานท่ีเหมาะสม มีสิทธิในการลาป่วย ลากิจและลา
หยุดพักผ่อนได้อย่างเต็มท่ี และวางนโยบายเก่ียวกับการจัดวันหยุดให้กับพนักงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอและเป็น
ธรรม 
 3. ควรพิจารณาจัดตารางเวลาการทํางานให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้พนักงานเกิดความเครียดจากการทํางานท่ีมาก
เกินไป ท้ังน้ีเพื่อช่วยให้พนักงานมีดุลยภาพท้ังในชีวิตการทํางานและด้านอื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึนของพนักงานบริษัท ABC 
จํากัด 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์แรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท ABC จํากัด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด 
และ 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการนวดแผนไทยของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด จํานวน 200 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณ
วัดโพธิ์ จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ 
ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และ 2) ผล 
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด จําแนกตาม อายุ และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ พนักงานแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าพนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ วางตัวเหมาะสม และคุณภาพการให้ 
บริการได้มาตรฐาน มีการจัดสรรเวลาอย่างมีระบบ ด้านการตอบสนอง พบว่าพนักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ขณะ
ปฏิบัติงาน ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ พบว่าพนักงานมีความรู้ความชํานาญในการนวด ให้เกียรติลูกค้า
ขณะใช้บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พบว่าพนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ และเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าขณะเข้ารับบริการ 
 
คําสําคัญ:  คุณภาพการบริการ, แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) explore the service quality of Traditional Medicine 
Wat Pho Company Limited, and 2) compare the service quality of Traditional Medicine Wat Pho 
Company Limited classified by personal factors. The samples were 200 customers using traditional 
massage service of Traditional Medicine Wat Pho Company Limited. The instrument used was a 
questionnaire with reliability at .95 level. Data were analyzed by frequency, percentage, means, 
standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research revealed that: 1) customers’ opinion on the overall service 
quality of Traditional Medicine Wat Pho Company Limited was at the satisfactory level. Considering 

                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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each aspect, it was found that physical appearance, reliability, response, customer service assurance, 
and customer personal care were all rated at the satisfactory level; and 2) the comparison of the 
service quality level of Traditional Medicine Wat Pho Company Limited, as viewed by the customers, 
showed that there were no differences among groups with different age and average monthly 
income. However, there were statistically significant differences at .01 and .05 levels among groups 
with different gender, education and career. Considering each aspect, it was found that in physical 
appearance, the staff dressed appropriately. Regarding reliability, the staff provided service politely 
and appropriately and the service quality was standard with systematic timing allocation. In terms of 
responsiveness, the staff did not do any other activity during working. Concerning customer service 
assurance, the staffs were knowledgeable in massage service and respectful of the customers. In 
customer personal care, the staffs were ready to serve and understood customers’ needs during 
service. 
 
Keywords:  service quality, traditional medicine Wat Pho 
 
บทนํา 
 นโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้มีการส่งเสริมการให้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการทุกระดับ ส่งผลให้มีการเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ฉบับท่ี 2 (2555-2559) ท่ีมีเป้าประสงค์กล่าวถึงระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน โดยมีการกําหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ 
นอกจากน้ีในปี 2554 สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ได้กําหนดมาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทย โดยแบ่งเป็นมาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทย ควรมี
สถานท่ี เครื่องมือเคร่ืองใช้ส่ิงแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมคุณภาพ และด้าน 
การจัดบริการ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในการให้บริการนวดแผนไทยแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ผล
จากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทยดังกล่าว ทําให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวใช้บริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบําบัดด้วยการนวดแผนไทย มีการเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายใน
สถานบริการสาธารณสุขท้ังในภาครัฐและเอกชน (สํานักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณะสุข, 2555, หน้า 5) 
 การแพทย์แผนไทย มีความสําคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ประกอบกับคนไทยมีความรู้สึกหวงแหน
ภูมิปัญญาไทยรวมถึงการแพทย์แผนไทยมากข้ึน อีกท้ังภาครัฐเองก็ได้นําการแพทย์แผนไทยมาใช้อย่างกว้างขวางขึ้น ทํา
ให้กระแสทางสังคมนิยมในการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นท่ียอมรับเพ่ิมมากขึ้น การดูแลสุขภาพของประชาชนด้วย
ลักษณะขององค์รวม และให้มีการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย ประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย 
การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร โดยเฉพาะการนวดแผนไทยเป็นส่ิงท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมมา 
ช้านาน การดูแลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เพ่ือท่ีจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ ทําให้
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐหลายแห่งได้เปิดให้มีการบริการนวดแผนไทยข้ึน ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแล 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแพทย์ทางเลือกประเภทการนวดไทยได้มีบทบาทในวงการแพทย์แผนปัจจุบันมากข้ึน เน่ืองจากเป็น
ทางเลือกหน่ึงสําหรับผู้ใช้แรงงานรวมถึงอาชีพรับราชการท่ีต้องใช้กําลังแรงงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นโยบายรัฐยังมี
การสนับสนุนให้แพทย์ทางเลือกได้รับความน่าเช่ือถือ 
 ธุรกิจนวดแผนไทยในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตท่ีดี แต่สภาพการแข่งขันในตลาดก็มีสูงเช่นกัน ฉะน้ัน 
การทําธุรกิจต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่างรวมกัน ธุรกิจนวดแผนไทยเป็นธุรกิจบริการซ่ึงแตกต่างจากการผลิต
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สินค้า พนักงานผู้ให้บริการนวดแผนไทย ถือเป็นบุคลากรหรือแรงงานและเป็นตัวกลางท่ีสําคัญท่ีสุดของขบวนการ 
การให้บริการ ซ่ึงงานบริการนวดแผนไทยเป็นงานบริการทางกายภาพต้องใช้แรงงานต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง งานท่ี
ทําก็ไม่สามารถกําหนดเวลาและจํานวนท่ีแน่นอนว่าต้องทําเวลาไหน เป็นเวลาเท่าไหร่ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละ
วันจะมีลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน พนักงานนวดแผนไทยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญผ่าน 
การฝึกฝนในด้านการนวดแผนไทยมาเป็นอย่างดี ดังน้ันเพื่อให้ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจใน
การบริการ พนักงานนวดแผนไทยต้องทํางานด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ เอาใจใส่ในการบริการแก่ลูกค้าท่ีเข้ามารับ
บริการ ทําให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ มีความสะดวกสบาย มีความเพลิดเพลิน เกิดความประทับใจนําไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ คือ เข้ามาใช้บริการแล้ว อยากกลับมาใช้บริการอีก และชวนให้คนรู้จักให้
เข้ามาใช้บริการด้วย ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมด้านการตลาดได้อย่างดีท่ีสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 คุณภาพการให้บริการนั้น เป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายในแง่มุมของการพิจารณา แต่กระนั้น เป็น
ท่ีประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องท่ีสําคัญซ่ึงผู้บริหารขององค์การพึงให้ความสําคัญและทุ่มเทความสนใจ 
องค์การท่ีต้องการความสําเร็จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเร่ือง
คุณภาพการให้บริการท่ีพิจารณาหรือทําความเข้าใจจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ได้
อย่างเด่นชัด ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัด
โพธิ์ จํากัด เพื่อนําข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการ รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และดึงดูดให้ลูกค้ารายใหม่เข้ามา และยังเป็น
ประโยชน์ต่อสถานบริการนวดแผนไทยอื่นๆ ในการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับกิจการใช้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการของ บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผน
โบราณวัดโพธ์ิ จํากัด แตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการนวดแผนไทยของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ 
จํากัด ประมาณ 400 คน (ท่ีมา: การใช้บริการของลูกค้า ของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด ในเดือนมกราคม 
2560) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1/ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
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   ส่วนที่ 2/คุณภาพการบริการของพนักงานนวดแผนไทย ประกอบด้วย ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ด้าน
ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 25 ข้อ 
  2.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity)/ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30/คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)/ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9359 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการนวดแผนไทยของ
บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 200 ฉบับ โดย
วิธีสะดวก (Convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 200 ฉบับ โดยเก็บ
แบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1–28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
(Coding)/ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,              
F-test และใช้ LSD เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
  4.1 วิ เคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยหาความถี่ (Frequency)/และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ 
จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้  t-test  และ  F-test 
  4.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับความสําคัญในการปรับปรุงหัวข้อคุณภาพการบริการของ
พนักงานนวดแผนไทย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย คุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีมาใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณ 
วัดโพธิ์ จํากัด พบว่ากลุ่มอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 ของจํานวนตัวอย่างท้ังหมด และอีกร้อยละ 40.00 เป็นเพศ
ชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 51.00 และมีรายได้เฉล ี่ยต่อเดือน 15,000–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
40.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 2. การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด พบว่า ผู้ท่ีมาใช้บริการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัดฝในภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X = 
3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้าน 
การตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ดีทุกข้อ ได้แก่ มีส่ิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์เพียงพอ การจัดสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม ห้องน้ําสะอาด
ทันสมัย มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกชัดเจน และพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ท่ีมาใช้บริการมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีได้แก่ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ
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เคารพนอบน้อม และมีมารยาทท่ีดีฝพนักงานท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา พนักงาน
วางตัวเหมาะสมกับหน้าที่ในการให้บริการฝและคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน มีการจัดสรรเวลาให้บริการอย่างมี
ระบบ และอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้มาใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการตอบสนอง ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ พนักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ขณะปฏิบัติงาน พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และมีการจัดลําดับการใช้บริการอย่างเหมาะสม และอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ 
พนักงานเต็มใจให้บริการพนักงานเต็มใจให้บริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ พนักงานให้คําแนะนําช่วยเหลือ
อย่างเต็มความสามารถ/พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจน พนักงานมีความรู้
ความชํานาญในการนวด และพนักงานให้เกียรติลูกค้าขณะใช้บริการ ให้บริการด้วยมิตรไมตรีและให้ความนับถือ ด้าน
การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ การรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา 
พนักงานพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าขณะเข้ารับบริการ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ และพนักงาน
รู้จักและจําลูกค้าประจําได้ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าฝผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ผู้ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน 
  ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดลําดับการใช้
บริการ และด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับ พนักงานให้เกียรติ
ลูกค้าขณะใช้บริการ และให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ และพนักงานเข้า
ใจความต้องการของลูกค้า ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
  ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความกระตือรือร้นใน 
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
  ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่ิงที่สัมผัสจับต้องได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการจัด
สถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม พนักงานต่างกายสุภาพเรียบร้อย ห้องนํ้าสะอาดทันสมัย ด้านความน่าเช่ือถือ 
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาทดี มีความน่าเช่ือถือ 
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา วางตัวเหมาะสมกับหน้าท่ีในการให้บริการ คุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน มี 
การจัดสรรเวลาอย่างมีระบบ ด้านการตอบสนอง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพนังานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ จํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และพนักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ขณะ
ปฏิบัติงาน ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพนักงานให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือย่างเต็มความสามารถ มีการแจ้งอัตราค่าบริการที่ชัดเจน พนักงานมีความรู้ความชํานาญในการนวด ให้เกียรติ
ลูกค้าขณะใช้บริการ ด้วยมิตรไมตรี และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
เก่ียวกับความพร้อมในการให้บริการ พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้าขณะเข้ารับบริการ และรู้จักและจําลูกค้า
ประจําได้ 
  ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เพียงพอ พนักงานต่างกายสุภาพเรียบร้อย ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
เก่ียวกับพนักงานให้บริการด้วยความสุภาพเคารพนอบน้อมและมีมารยาทดี วางตัวเหมาะสมกับหน้าท่ีในการให้บริการ 
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และคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน มีการจัดสรรเวลาให้บริการอย่างมีระบบ ด้านการตอบสนอง ผู้ใช้บริการ มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันเก่ียวกับ การจัดลําดับการใช้บริการอย่างเหมาะสม นักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ขณะปฏิบัติงาน/และ
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพนักงานให้คําแนะนําช่วยเหลือ
อย่างเต็มความสามารถ พนักงานมีความรู้ความชํานาญในการนวด และ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
  ผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการในภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเก่ียวกับมี
ส่ิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์เพียงพอ การจัดสถานท่ีให้บริการสะอาดสวยงาม ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด พบว่าผู้ท่ีมาใช้บริการมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จํากัด กลุ่ม
อย่างเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-40 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐธันยา พงศ์รักข์สกุล (2555, หน้า 1) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงธน จํากัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี และต้ังแต่ 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
อนุปริญญา/ปวส. เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ส่วนใหญ่อาชีพนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 15,000 บาท ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง 
 2. คุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด จากการวิจัยพบว่า ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี อยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลเนื่องจาก กลุ่มผู้ท่ีมาใช้บริการให้
ความสําคัญในเร่ืองฝด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี พบว่าส่ิงอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณ์เพียงพอ การจัดสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม ห้องน้ําสะอาดทันสมัย มีป้ายประชาสัมพันธ์บอก
ชัดเจน และพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สานิตย์ บุญเส็ง (2550,/หน้า 1) 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดแผนไทยท่ีมีต่อรา้นศุภาลัยนวดแผนไทย พบว่าควรมีการขายแบบแพคเกจฝและ
การจัดทําป้ายช่ือร้านและป้ายราคาให้เห็นเด่นชัด ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี พบว่า พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพเคารพนอบน้อม และมีมารยาทท่ีดี พนักงานที่ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ 
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา พนักงานวางตัวเหมาะสมกับหน้าที่ในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการได้
มาตรฐานฝซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา ไชยบุณมา (2557, หน้า 1) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อการใช้บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดผู้รับบริการให้ความสําคัญด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยให้ความสําคัญที่พนักงานแต่งกาย
สุขภาพเรียบร้อย การตอบสนอง ผู้ที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี พบว่า พนักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ
ขณะปฏิบัติงาน พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
และมีการจัดลําดับการใช้บริการอย่างเหมาะสมฝซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman Zeithaml & Berry 
(1990, p.28) พบว่า ความกระตือรือร้นในการให้บริการได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีการร้องขอของลูกค้า มีการกระจาย 
การบริการให้มีความท่ัวถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน เข้าถึงง่ายและสะดวกสบาย พนักงานเต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้าฝให้บริการไปอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว การให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับดี พบว่า พนักงานให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ/พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
การแจ้งอัตราค่าบริการที่ชัดเจน พนักงานมีความรู้ความชํานาญในการนวด และพนักงาน  ให้เกียรติลูกค้าขณะใช้บริการ 
ให้บริการด้วยมิตรไมตรีและให้ความนับถือ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman Zeithaml & Berry (1990, 
p.28) พบว่า ความรู้ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มี
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กิริยามารยาทท่ีดีใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด รู้สึกถึง
ความปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ผู้ที่มาใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี พบว่า การรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา พนักงาน
พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าขณะเข้ารับบริการ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ และพนักงานรู้จักและ
จําลูกค้าประจําได้ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Zeithaml and Bitner (2000, p.28) พบว่า องค์ประกอบนี้ เป็น
การดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจ เน่ืองจากเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าท่ีต้องได้ 
รับการตอบสนอง เน้นการบริการและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเป็นรายบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน มี 
การส่ือสารทําความเข้าใจกับลูกค้าอย่างถ่องแท้ในการให้บริการหน่ึงๆ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า/ผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05/ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิติยุติ กิติศรีวรพันธุ์ (2555, หน้า 1) ศึกษาคุณภาพการบริการ
ของร้านอาหารแบล็คแคนยอน: กรณีศึกษา สาขาเมเจอร์ รังสิต พบว่า พบว่า ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของร้านอาหารแบล็คแคนยอน กรณีศึกษา สาขาเมเจอร์ รังสิต ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการมีความแตกต่างกัน โดยมีจํานวน 1 คู่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
20,001 บาทข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการมากกว่า ผู้ที่มาใช้บริการท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 
บาท/และมีค่าสอดคล้องกัลป์ผลงานวิจัยของ ธีระพงษ์  อาญาเมือง (2557, หน้า 1) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการ
เห็นคุณค่าตนเองกับความรู้และทัศนคติของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบําบัดด้วยการนวดแผนไทย ณ คลินิกแพทย์แผนไทย 
พบว่า ผู้รับบริการมีความรู้เฉล่ียปานกลางค่อนไปทางมาก ร้อยละ 72.1 และมีทัศนคติเฉล่ียดีมาก ร้อยละ 85.8 การเห็น
คุณค่าตนเองเฉพาะการเห็นอํานาจตนเองท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ/.05/โดย
การเห็นอํานาจตนเองและการเห็น คุณความดีตนเองร่วมกันทํานายความรู้ได้ ร้อยละ/2.1/แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทัศนคติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ/.01/ท้ังรวมและทุกด้าน/โดยการเห็นความสามารถตนเองและการเห็น 
คุณความดีตนเองร่วมกันทํานายทัศนคติได้สูงสุด ร้อยละ 16.9 ดังน้ัน จึงควรกระตุ้นให้ผู้รับบริการเห็นคุณค่าตนเองเพ่ิม
มากข้ึน เพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อการบําบัดด้วยการนวดแผนไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ี
อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1. ด้านส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้/ควรปรับปรุงสถานท่ีและปรับเปล่ียนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยมากขึ้น และส่ิงท่ีสําคัญมากต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านความน่าเช่ือถือ/ควรมีการควบคุมดูแลการวางแผนให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้มีระบบมากขึ้น เช่น ปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาท่ีกําหนด และวางตัวเหมาะสมกับหน้าท่ีในการให้บริการ 
พนักงานบริการด้วยความสุภาพนอบน้อมและมีมารยาทท่ีดี 
 3. ด้านการตอบสนอง ควรมีการปรับปรุงด้านการวางแผนการทํางานของพนักงาน มีการจัดลําดับ 
การให้บริการอย่างเหมาะสม จํานวนพนักงานเพียงพอต่อการบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และควร
กําชับให้พนักงานไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ขณะปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานการบริการ 
 4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ควรให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความ
ชํานาญในการให้บริการ ดังนั้นต้องให้คําแนะนําช่วยเหลือและให้เกียรติลูกค้าขณะใช้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
พร้อมท้ังแจ้งอัตราค่าบริการที่ชัดเจน 
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 5. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล/ควรมีการปรับปรุงด้านการให้บริการ พนักงานควรให้บริการอย่าง
เป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และให้ความสําคัญกับลูกค้าให้มากข้ึน เพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ของการให้บริการและรักษาฐานลูกค้าให้จงรักภักดีต่อร้าน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณภาพการบริการโดยเปรียบเทียบกับร้านอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือนําผลท่ีได้ มาปรับปรุง
คุณภาพการบริการของบริษัทฯ ต่อไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้ท่ีมาใช้บริการเพ่ือนําไปประยุกต์หรือปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้ดีขึ้น 
 3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีมาใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านนวดแผนไทยอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
ตลาด เพื่อนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งน้ี และนําผลท่ีได้มาปรับปรุงการบริการของบริษัทต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท 
โพลีเวิลด์ จํากัด และ 2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด จํานวนท้ังส้ิน 104 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด ใน
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านควบคุม ด้าน
มุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านระบบการให้รางวัล และด้าน
ทํางานเป็นทีม ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัดพบว่า ด้าน
มุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านทํางานเป็นทีม ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และด้านระบบ
การให้รางวัล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านควบคุมในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 2) 
ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด พบว่า พนักงานท่ีมี
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน และอายุงานต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพ อายุต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านให้
ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านทํางานเป็นทีม ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และด้านระบบการให้รางวัล ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านมุ่งผลสําเร็จ
หรือผลงาน และด้านทํางานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทัศนะ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านมุ่งให้ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านทํางานเป็นทีม และด้านการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านควบคุมและด้านระบบการให้รางวัล 
พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านมุ่งให้ความสําคัญท่ี
บุคคล และด้านทํางานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีทัศนะ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรด้านมุ่งให้ความสําคัญท่ีบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ:  วัฒนธรรมองค์กร, พนักงาน, บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
 
                                            
 * อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
** อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the organizational performance culture in 
the opinion of Poly World Company Limited workers, and 2) compare the organizational 
performance culture in the opinion of Poly World Company Limited workers classified by personal 
data. The population was 104 Poly World Limited workers. The research instrument was a 
questionnaire with reliability of .97. The statistics for data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The t-test and ANOVA were statistics used to test the mean difference. 
 The research revealed that: 1) organizational performance culture in the opinion of Poly 
World Company Limited workers as a whole average was at a high level. Considering by aspects from 
high average to low average were controlling, result oriented, administrator’s support, personal 
performance, reward system and team work: the analysis of organizational performance culture in 
the opinion of Poly World Company Limited workers found that result oriented, personal 
performance, team work, administrator’s support and reward system were at moderate levels and 
controlling as a whole was at a high level; and 2) the comparison of organizational performance 
culture in the opinion of Poly World Company Limited workers was found that workers with different 
gender, status, age, education level, income, position and work experience had no different attitude 
toward organizational performance culture at .05 level of significance. Considering by aspects, 
classified by personal data it was found that workers with different gender, age and status had no 
different opinion on organizational culture on result oriented, personal performance, teamwork, 
administrator’s support and reward system at .05 level of significance. The workers with different 
level of education had different opinion on organizational culture on result oriented, personal 
performance, team work and administrators support at .05 level of significance. On controlling and 
reward system, the workers with different position had different opinion on organizational culture on 
result oriented, personal performance and team work at .05 level of significance. The workers with 
different work experience had different opinion on organizational culture on personal performance 
at .05 level of significance. 
 
Keywords:  organizational culture, company workers, Poly World Company Limited 
 
บทนํา 
 วัฒนธรรมองค์กรทําหน้าท่ีเป็นกลไกควบคุมองค์กร โดยให้การรับรองหรือเป็นข้อห้ามพฤติกรรมของสมาชิก
องค์กรอย่างไม่เป็นทางการ ยังก่อให้เกิดบริษัทเชิงปทัสถาน (Normative context) สําหรับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
ในองค์กร ซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรจัดว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลอย่างถาวรต่อสมาชิกองค์กร (ชนิดา จิตตรุทธ
2556, หน้า 21) โดยองค์กรนั้นๆ จะเจริญหรือว่าเส่ือมลงก็เน่ืองจากวัฒนธรรมท่ีคนรุ่นหน่ึงสร้างไว้แล้วสืบทอดมาสู่คน
อีกรุ่นหน่ึง 
 ดังน้ัน หากองค์กรใดปราศจากวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมในการทํางาน การมีโครงสร้างใหม่ ระบบงาน
ใหม่ หรือแม้แต่ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม่ ก็ไร้ประสิทธิผล ซ่ึงพฤติกรรมท่ีสร้างขึ้นจากคนในองค์กร และยึดถือปฏิบัติ
กันจนเป็นวิถีชีวิตในหน่วยงานน้ัน มีท้ัง "ด้านดี" และ "ด้านไม่ดี" ฝังรากอยู่ด้วย 
 บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด เป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก มีลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ เร่ิมก่อตั้ง
บริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2527 ซ่ึงจากการเก็บสถิติรายงานประจําปี 2559 ท่ีผ่านมาพบว่า พฤติกรรมการมาทํางานของ
พนักงานส่วนใหญ่มาทํางานกันสาย ทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน การแต่งกายไม่สุภาพมาปฏิบัติงานโดยไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ทําให้เสียภาพลักษณ์ของบริษัท (บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด, 2553, หน้า 
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1-20) อีกท้ังพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทํางานเป็นทีม จึงทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนงานการผลิตท่ีไม่สามารถผลิตสินค้าส่งให้ลูกค้าได้ตามกําหนดเวลา ซ่ึง
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานผลิตยังไม่มีความตระหนักเรื่องผลสําเร็จของงาน รวมถึงยัง
ขาดจิตสํานึกของตนเองต่อองค์กร ไม่มีความใส่ใจในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต สินค้าท่ี
ไม่มีคุณภาพส่งไปถึงลูกค้าบ่อยครั้ง ซ่ึงบางครั้งก็ยังไม่ได้รับคําช้ีแนะหรือการแก้ปัญหาท่ีดีจากผู้บริหาร อีกท้ังพนักงานมี
แรงจูงใจในการทํางานต่ําเน่ืองจากอัตราการจ่ายค่าจ้างและโบนัสของบริษัทอยู่ในอัตราท่ีน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น 
(บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด, 2559, หน้า 1-8) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีทํางานในองค์กร บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เร่ืองน้ี เน่ืองจากต้องการทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร อันจะส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน และนําไปใช้ในการปรับปรุงเร่ืองกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และนําไปปรับใช้ในการบริหารงาน
ให้เกิดผลสําเร็จกับองค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐาน 
 ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
แตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด จํานวน 104 คน (บริษัท 
โพลีเวิลด์ จํากัด, 2560, หน้า 1-8) ซ่ึงใช้ประชากรท้ังหมด โดยแยกเป็นพนักงานในฝ่าย/แผนกต่างๆ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ตําแหน่งงาน และอายุงาน ซ่ึงลักษณะคําถามจะเป็นแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อ
เดียว 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 
   1) วัฒนธรรมองค์กรด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน 2) วัฒนธรรมองค์กรด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล 3) 
วัฒนธรรมองค์กรด้านทํางานเป็นทีม 4) วัฒนธรรมองค์กรด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 5) วัฒนธรรมองค์กรด้าน
ควบคุม และ 6) วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้รางวัล ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะคําถามเป็นแบบสเกลการให้คะแนน (Rating 
scale) ประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert scale) 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานท้ังหมดของบริษัท โพลี
เวิลด์ จํากัด จํานวน 104 คน 
  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา 
บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์, 2555) โดยใช้สถิติใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน และ 
อายุงาน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด โดยหาค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
  ส่วนท่ี 3  เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของ พนักงานบริษัท 
โพลีเวิลด์ จํากัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Compare Means การทดสอบค่าที (t-test Independent Sample 
Means) และการทดสอบด้วยสถิติ One Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ท่ีว่า เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท 
โพลีเวิลด์ จํากัด พบว่า โดยภาพรวม พนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก μ = 3.54 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านควบคุม μ = 4.08 ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน μ = 3.49 ด้าน
การสนับสนุนจากผู้บริหาร μ = 3.47 ด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล μ = 3.46 ด้านระบบการให้รางวัล μ = 3.42 และด้าน
ทํางานเป็นทีม μ = 3.31 ตามลําดับ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ท่ีว่า เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท 
โพลีเวิลด์ จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านมุ่งผลสําเร็จ
หรือผลงาน และด้านทํางานเป็นทีม ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านรายได้ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้านควบคุม และด้านระบบการให้
รางวัล สําหรับด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านมุ่งให้ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านทํางานเป็นทีม และด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านตําแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมพนักงานท่ีมีตําแหน่งกรรมการบริหาร ผู้จัดการ 
หัวหน้าแผนก และพนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด แตกต่างกัน โดยพนักงานท่ีมี
ตําแหน่งหัวหน้าแผนก และพนักงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก μ = 3.77 และ 3.53 ส่วนพนักงานท่ีมีตําแหน่ง
กรรมการบริหาร และผู้จัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.18 และ 3.32 ตามลําดับ 
 7. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านตําแหน่งงาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน ด้านการสนับสนุนจาก



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

121 

ผู้บริหาร ด้านควบคุม และด้านระบบการให้รางวัล สําหรับด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน ด้านมุ่งให้ความสําคัญที่บุคคล 
และด้านทํางานเป็นทีม ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 8. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน 
ด้านทํางานเป็นทีม ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านควบคุม และด้านระบบการให้รางวัล สําหรับ ด้านมุ่งให้
ความสําคัญท่ีบุคคล ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด พบว่า 
  ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.49 เน่ืองจากบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด มีการมอบหมายงานแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย/แผนกยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร แต่ผู้บริหารคาดหวัง
ผลสําเร็จหรือผลงานในระดับสูงจึงส่งผลให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งถึงลูกค้าไม่ถูกต้องและตรงตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กร นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่ง
ผลสําเร็จหรือผลงาน (Outcome orientation) ผู้บริหารขององค์กรจะเน้นและให้ความสําคัญเก่ียวกับผลสําเร็จหรือ
ผลงานท่ีได้รับ คือให้ความสําคัญกับผลสําเร็จของงาน เน้นเรื่องผลงาน ผลผลิตว่าสามารถผลิตสินค้าได้ตามท่ีกําหนด
หรือไม่ และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยเร่ือง ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรต่อการผสมผสานวัฒนธรรมขององค์กร กรณี
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จํากัด ของ กัมพล คุณพันธ์ (2556, หน้า 87) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัฒนธรรมแบบมุ่ง
ผลสําเร็จ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้แข่งขันกันทํางาน เพ่ือ
สร้างผลงานการรุก การมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง การทําอะไรให้เสร็จ ให้สมบูรณ์ ให้ดีท่ีสุด การขยันขันแข็งในการทํางาน 
และการริเริ่มในระดับบุคคล เพื่อมุ่งไปสู่ชัยชนะ และความสําเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  ด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.46 เนื่องจากบริษัท โพลีเวิลด์ 
จํากัด ยังไม่มีส่ิงสนับสนุนในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้และสวัสดิการต่อพนักงานอย่างเพียงพอ ท่ีจะช่วย
ให้สามารถเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กร นิติพล 
ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบให้ความสําคัญท่ีบุคคล (People orientation) องค์กรจะให้
ความสําคัญในเร่ืองของผลกระทบต่อบุคคลในองค์กรมาก ให้ความสําคัญใส่ใจดูแลพนักงาน เน้นผลกระทบต่อบุคคลท้ัง
ในทางบวกและทางลบ องค์กรจะเน้นความสําคัญไปที่บุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์กรท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ของ โยษิตา 
กฤตพรพินิต (2557, หน้า 43) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การมิติ
เน้นให้ความสําคัญกับบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ได้รับรางวัลตามปริมาณและคุณภาพงานที่ท่านปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มัก
ได้รับข้อมูลสําคัญสําหรับนํามาใช้ตัดสินใจในการทํางาน ไดรับสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดอย่างพอเพียง
และเป็นท่ีน่าพอใจ งานท่ีได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้รับการช่ืนชมจากผู้บังคับบัญชาเมื่อ
มีผลงานท่ีน่าช่ืนชมอยู่เสมอ ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองจากองค์การอย่างสม่ําเสมอ หน่วยงานมี
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามลําดับ 
  ด้านทํางานเป็นทีม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.31 เน่ืองจากบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด มี 
การทํางานเป็นทีมท่ียังไม่มีคุณภาพมากนัก จึงส่งผลต่อการแลกเปล่ียนข้อมูล และการติดต่อส่ือสารกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ จึงไม่เกิดความคล่องตัว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กร นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบทํางานเป็นทีม (Team-orientation) ในการปฏิบัติงานต่างๆ องค์กรจะให้ความสําคัญใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมมากกว่าการทํางานเป็นรายบุคคล เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ความสําเร็จของกลุ่มคือ
ความสําเร็จของทุกคน การมีส่วนร่วมของทุกคน และมีทีมงานท่ีดีจะช่วยให้งานขององค์กรสําเร็จ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรต่อการผสมผสานวัฒนธรรมขององค์กร กรณีบริษัท ส.บุญมีฤทธ์ิวิศวกรรม 
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จํากัด ของ กัมพล คุณพันธ์ (2556, หน้า 88) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การทําตามประเพณีปฏิบัติ การคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อคนอ่ืนๆ การเน้นความเป็น
ทีม เน้นการมีส่วนร่วม การเห็นพ้องกัน ไม่พยายามสร้างความแตกแยก อะลุ่มอล่วยกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็น
กันเอง เป็นแบบพี่น้อง การเน้นความเป็นธรรม ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.47 เน่ืองจากผู้บริหารของ
บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ และการให้คําช้ีแนะ สนับสนุน ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร จึงทําให้พนักงานเกิดปัญหาในเร่ืองการทํางานและไม่สามารถหาคําตอบท่ีถูกต้อง รวมถึงไม่
สามารถตัดสินใจได้ ทําให้งานเกิดความผิดพลาด ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรม
องค์กร นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบการสนับสนุนจากผู้บริหาร (Management 
support) ผู้บริหารองค์กรจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ เช่น ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา 
ช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ของ โยษิตา กฤตพรพินิต (2557, หน้า 43) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การ มิติเน้นสัจจะแห่งตน และมิติเน้นความสําเร็จอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความคิดเห็นได้รับความสนใจ
และใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอยู่
เสมอเพื่อนํามาพัฒนางานให้ดีข้ึน 
  ด้านควบคุม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก μ = 4.08 เน่ืองจากทางบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด มีการกําหนด
กฎระเบียบข้อบังคับ บทลงโทษ และผลตอบแทนในการปฏิบัติซ่ึงยังไม่ครอบคลุมตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท
เท่าท่ีควร จึงทําให้พนักงานบางส่วนยังฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรม
องค์กร นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบควบคุม (Control) องค์กรจะมุ่งเน้นในเรื่อง
การควบคุมการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา จะให้ความสําคัญเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังต่างๆ เป็นการควบคุม
พฤติกรรมต่างๆ ของพนักงานเพ่ือไม่ให้พนักงานกระทําผิดกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร ต้องการให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด และยังสอดคล้องกับหน้าท่ีของวัฒนธรรมองค์กร และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยแวดล้อมในงานท่ีส่งผลต่อความพอใจในการทํางานของพนักงานใน
องค์กร กลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ ศิริรัตน์ ศรีไชย (2557, หน้า 32) 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมเป็นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจในการทํางาน
โดยยึดตามระเบียบแบบแผนของบริษัท  และบริษัทมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท โทโตะคุ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ของ ภูริวัตร ประเสริฐยา (2556, หน้า 168) ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพนักงานมีระเบียบวินัยในการทํางานและพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
อย่างเคร่งครัด 
  ด้านระบบการให้รางวัล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง μ = 3.42 เน่ืองจากบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
ยังมีโครงสร้างการจัดการด้านเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทน รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ ไม่ดีพอ จึงส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กร นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 143) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบระบบการให้รางวัล (Reward system) แนวความคิดในลักษณะน้ีผู้บริหารจะให้
ความสําคัญเร่ืองการให้รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน หรือจากความสามารถในการทํางานของพนักงานแต่ละคนมากกว่า
การให้รางวัลในลักษณะการสนิทสนม หรือความชอบเป็นการส่วนตัว หรือระบบอาวุโส เป็นการสนับสนุนคนเก่าคนท่ีมี
ความสามารถอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ท่ีมีผลกระทบต่อ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วรวรรณ ช่ืนพินิจสกุล (2555, หน้า 62) ผลการวิจัย
พบว่า องค์กรได้กําหนดการให้รางวัล เมื่อปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 
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 2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของ
พนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก μ = 3.54 เมื่อจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
  พนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพ อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมไม่
แตกต่างกันทุกด้าน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า พนักงานในบริษัทฯ ท่ีมีเพศ สถานภาพ อายุ ท่ีแตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของตนท่ีไปในทิศทางเดียวกันในเร่ืองของ ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน 
ด้านมุ่งให้ความสําคัญท่ีบุคคล ด้านทํางานเป็นทีม ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านควบคุม ด้านระบบการให้รางวัล 
พนักงานทุกคนต่างมุ่งหวังความสามัคคีในองค์กร การมีนํ้าใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการทํางานเป็นทีม ซ่ึงนํามาสู่
ความสําเร็จในการทํางาน และส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีท่ีตนปฏิบัติ ดังที่ นิติพล ภูตะโชติ (2559, หน้า 134) ได้
นิยามว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผนท่ีเกี่ยวข้องกับแนวความคิด ค่านิยม ความเข้าใจ ความเช่ือ ความรู้สึกของ
สมาชิกในองค์กร ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ วัฒนธรรมองค์กรแต่ละ
องค์กรจะมีความแตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีการสร้างระเบียบแบบแผนเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกัน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์กรจะมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรหลายอย่าง เช่น ความร่วมมือของสมาชิก การตัดสินใจ 
การปฏิบัติงาน สมาชิกในองค์กรจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร นอกจากน้ัน วัฒนธรรมองค์กรยังมีผลต่อความสําเร็จ
และประสิทธิภาพของการทํางานในองค์กรด้วย และสอดคล้องกับ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555, หน้า ค) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่ง อายุงาน แตกต่าง
กัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังท่ี ชนิดา 
จิตตรุทธะ (2556, หน้า 20) ได้นิยามว่าวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผนของพัฒนาการท่ีสะท้อนอยู่ในระบบของ
ความรู้ทางสังคม มีกฎท่ียึดปฏิบัติและแบบแผนประจําวัน ท้ังหมดน้ีมีส่วนในการกําหนดรูปแบบของลักษณะองค์กร 
รูปแบบของการจัดการ และเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตองค์กร เน่ืองจากแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์กรซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ มีแบบแผนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ภูริวัตร ประเสริฐยา (2556, หน้า จ) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท โทโตะคุ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า 
1) ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) พนักงานท่ี
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน และฝ่าย/แผนกท่ีสังกัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน พนักงานท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า โดยในแต่ละข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ด้านมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน 
  1.1 ควรมีการกําหนดเป้าหมายและส่ิงตอบแทนที่ชัดเจน เช่น ค่าคอมมิชช่ัน เมื่อทําผลงานสําเร็จตาม
เป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันสร้างผลงาน 
  1.2 ควรจัดอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พนักงานเพื่อลดข้ันตอนการทํางานลง ซ่ึงจะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ของงานเพิ่มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  1.3 ควรจัดให้มีรางวัลสําหรับพนักงานตัวอย่าง หรือพนักงานดีเด่นท่ีมีความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ในการ
ทํางานและสามารถทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

124 

 2. ด้านให้ความสําคัญท่ีบุคคล 
  2.1 ควรสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสได้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานของตน และด้านอื่นๆ 
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรและส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การทํางานของพนักงาน 
  2.2 ควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกฝ่าย โดยจัดทํากล่องแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําความคิดเห็นน้ัน
ไปปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการบริหารงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
  2.3 ควรจัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานเพ่ิมขึ้น เพื่อเป็นส่ิงจูงใจอย่างหน่ึงในการทํางาน ซ่ึงสวัสดิการน้ัน
สะท้อนถึงความดูแลเอาใจใส่ขององค์กรต่อพนักงาน เช่น จัดสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 3. ด้านทํางานเป็นทีม 
  3.1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมภายในองค์กร เพื่อให้การทํางานเกิดการ
ประสานงานท่ีราบร่ืนมากย่ิงขึ้น 
  3.2 ควรวางระบบเอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทํางาน โดยอาจนําระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เพ่ือทําให้การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานคล่องตัวและมีความถูกต้องของข้อมูล
มากย่ิงข้ึน 
  3.3 ควรมีการประเมินผลในด้านการทํางานเป็นทีม เช่น ในส่วนงานผลิตควรมีการประเมินผลทุก 3 เดือน 
โดยวัดจากผลสําเร็จของงาน สินค้าท่ีผลิตทันตามกําหนดเวลา ปริมาณของเสียหาย เป็นต้น 
 4. ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
  4.1 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของพนักงานท่ีเป็นข้อเท็จจริง จากการประชุมร่วมกันของ
ทุกฝ่าย/แผนก เป็นรายไตรมาส เพ่ือนําความคิดเห็นน้ันไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรต่อไป 
  4.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานให้มากย่ิงขึ้น โดยกําหนด
นโยบายด้านการศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษาให้แก่พนักงานท่ีมีอายุงานตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 
  4.3 ผู้บริหารควรมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น KPI ของ
แต่ละฝ่าย/แผนก เพื่อนําไปพิจารณาปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสแก่พนักงานอย่างเป็นระบบ และเกิดความเป็นธรรม
มากย่ิงข้ึน 
 5. ด้านควบคุม 
  5.1 ควรมีการปฐมนิเทศพนักงานก่อนเข้าทํางานเพื่อแจ้งให้ทราบถึงกฎข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของ
บริษัท และทําความเข้าใจกับพนักงานว่าเป็นส่ิงท่ีพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  5.2 ควรกําหนดส่ิงตอบแทนให้จูงใจหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น เบี้ยขยันเพ่ิมขึ้น จากเดิมเดือนละ 400 บาท เป็นเดือนละ 500 บาท เป็นต้น รวมถึงกําหนดบทลงโทษท่ี
เหมาะสมเพื่อลงโทษพนักงานท่ีฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การให้หนังสือเตือน 
หรือพักงาน เป็นต้น 
  5.3 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับกับพนักงานทุกส่วนงาน
ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรม 5 ส.ทุกสัปดาห์ การทํา
กิจกรรมกลุ่มงานคุณภาพ เป็นต้น 
 6. ด้านระบบการให้รางวัล 
  6.1 ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงเร่ืองผลประกอบการให้พนักงานทราบทุกปี รวมถึงช้ีแจงการจัดสรรเร่ืองการ
จ่ายโบนัส เพ่ือให้พนักงานรับรู้และเข้าใจมากข้ึน 
  6.2 ควรจัดสวัสดิการด้านต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส เช่น เงินรางวัลหรือสร้อยคอทองคํา 
สําหรับพนักงานท่ีมีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 
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  6.3 ควรมีการพิจารณาการเล่ือนตําแหน่งพนักงาน จากความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ตัวช้ีวัด มาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
เท่าน้ัน ดังน้ัน ในการทําวิจัยคร้ังต่อไปควรทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบ GMP & 
HACCP ของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กัมพล  คุณพันธ์. (2556). ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรต่อการผสมผสานวัฒนธรรมขององค์กร กรณีบริษัท ส.บุญมี 
 ฤทธ์ิวิศวกรรม จํากัด. สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 
ชนิดา  จิตตรุทธะ. (2556). วัฒนธรรมองค์การ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกําหนดความสําเร็จทาง 
 วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ณัฐธิดา  ชูเจริญพิพัฒน์. (2555). วัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขต 
 นครสวรรค์. ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธัญบุรี. 
ธันยพัฒน์  วงศ์รัตน์. (2555). การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร: 
 สวัสดี ไอที. 
นิติพล  ภูตะโชติ. (2559). พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. (2553). ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. 
บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. (2559). รายงานประจําปี 2559 บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพลีเวิลด์ 
 จํากัด. 
บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. (2560). รายงานจํานวนพนักงาน บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด ประจําวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด. 
ภูริวัตร  ประเสริฐยา. (2556). วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท 
 โทโตะคุ (ประเทศไทย) จํากัด. ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
โยษิตา  กฤตพรพินิต. (2557). อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของ พนักงาน 
 กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วรวรรณ  ช่ืนพินิจสกุล. (2555). ภาวะผู้นําและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรม 
 องค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริรัตน์  ศรีไชย. (2557). รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยแวดล้อมในงานท่ีส่งผลต่อความพอใจในการทํางานและ 
 พนักงานในองค์กร กลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิจัย 
 มทร.กรุงเทพ, 8 (2), 28. 




	ปกหน้า ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
	1
	2
	3
	4
	ปกหลัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560

