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ปัจจัยด้านการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรณีศึกษา บริษัท ABC  

TRANSPORTION FACTORS AFFECTS TOURISTS SATISFACTION IN 
SURAT-THANI PROVINCE: CASE STUDY OF ABC COMPANY 

 
จกัรพนัธ์ รัตนะ1  นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อปัจจัยด้านการขนส่งจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ (2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการขนส่งกบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 
400 คน ผูว้ิจยัใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่าห้า
ระดบั วิเคราะห์ผลดว้ยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า (1)  ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการขนส่งจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ (2) 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการขนส่งทั้งเจ็ดดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการขนส่งต่างๆ ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ปัจจยัดา้นการขนส่ง, นกัท่องเท่ียว 

 
Abstract 

 The objective of this research is to (1) Study the level of tourist satisfaction Surat - Thani 
Province Factors affecting transportation factors classified by personal characteristics and (2) study 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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the relationship between transportation factors and transport satisfaction of tourists.  Surat -  Thani 
Province. The sample consisted of 400 Thai tourists visiting Surat - Thani province. The researcher 
used random sampling as convenient.  The tool used was a five- level estimation questionnaire. 
Analyze the results by frequency distribution, finding percentage, mean and standard deviation. And 
Pearson's simple correlation statistics.  
 The results of the study revealed that (1)  The satisfaction level of tourists Surat -  Thani 
Province The factors affecting the transportation factors classified by personal characteristics in 
every aspect were at the high level. and (2) the relation of all seven aspects of transportation factors 
Correlated with the tourists' satisfaction at a moderate level, meaning Higher levels of satisfaction 
with various transportation factors will also increase tourist satisfaction.  
Key words: Satisfaction, Transportation factors, Tourists  
 
บทน า 
 ภายใตปั้จจยัการพฒันาประเทศในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาอย่าง
รอบคอบและครอบคลุม เพื่อสร้างกลไกขบัเคล่ือนประเทศให้เจริญกา้วหน้าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยืน อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นการพฒันาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานให้
เกิดการปรับตวัสู่การหยัง่รากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง และสร้างแรงขบัเคล่ือน
จากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างต่อเน่ือง (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 
 การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีจ าเป็นของมนุษยใ์นปัจจุบนั อีก
ทั้งยงัถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาและการเจริญเติบโตประเทศ ดงันั้น
หลายประเทศให้ความสนใจก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศ
ไทยเลือกแนวทางดงักล่าวโดยใช้การท่องเท่ียวบนฐานของการมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์เป็นหน่ึงใน
ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
 ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยนบัตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างรายไดเ้กินกวา่ 1 ลา้นลา้นบาท
มาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2561 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.94 ลา้นลา้นบาท ดงันั้น เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ประเทศไทย
อาจจะตอ้งเดินหนา้การพฒันาในดา้นท่ีควรปรับปรุง ไดแ้ก่ ความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อม เพิ่มความเข้มข้นในด้านความปลอดภัย ยกระดับความสะอาดและสุขอนามัย ใน
ขณะเดียวกนัตอ้งยกระดบัในอนัดบัท่ีอยู่ในระดบักลางให้ปรับอนัดบัให้สูงขึ้น เพิ่มมาตรการในก าร
อ านวยความสะดวกต่อการเดินทาง 
 จากประเด็นสถานการณ์ขา้งตน้ ทั้งประเด็นดา้นการพฒันาประเทศท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้กบั
ยุทธศาสตร์ดา้นความสามารถทางการแข่งขนัท่ีมีจุดเนน้จุดหน่ึงเก่ียวกบัการพฒันาโครงข่ายระบบ
การคมนาคม น าไปสู่ระบบการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในมิติด้านการขนส่ง 
ตลอดจนขีดความสามารถของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใตอ้งค์ประกอบดา้น
การขนส่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กันเป็นวงจรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกับ ปัจจัยด้านการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
กรณีศึกษา บริษทั ABC 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการขนส่งกับระดับความพึงพอใจด้านการ
ขนส่งของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการขนส่งต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนักท่องเท่ียว 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                  ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

นักท่องเท่ียว 

- เพศ 
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ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 

- การก าหนดเส้นทาง 

- การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

- การรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่ง

ตามระบบมิลครั์น                                                               

- การขนส่งเท่ียวกลบั                                                                      

- การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่ง                                                                     

- คุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบั                                                                                  

- การเลือกใชย้านพาหนะมีความ

เหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทาง 



 

วารสารการเงนิ การลงทนุ การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

5 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ทางวิชาการ ให้ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูล เป็นขอ้มูลให้แก่นักวิจยั 
นกัวิชาการ ครูอาจารย ์นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ น าขอ้มูลน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษา และท าวิจยั
ต่อไป 
 2. ประโยชน์ทางด้านน าไปปฏิบัติ ท าให้ทราบปัจจัยองค์ประกอบ และการจัดการ                        
โลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพอใจ สามารถน าไปพฒันาให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวซ ้ ามากขึ้น สร้างรายไดใ้ห้กบัภาครัฐ และภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจ
ของชาติท่ีดีในอนาคต 
  
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎี
ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดขิ้นตามแรงบงัคบั
จากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546, หนา้ 112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่าง
กนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาการส่ือสารอยา่งไรก็ตามในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จานวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญและสถิติท่ีวดัได้ของ
ประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นปัจจยั 
ส่วนบุคคลท่ีส าคญั ดงัน้ี 
           1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั
เพื่อช่วยในการคน้ควา้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกบัตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)โดยมุ่งเน้น
ความส าคัญเร่ืองอายุในแต่ละช่วงของผูบ้ริโภค เช่น กลุ่มผูสู้งอายุต้องการสินค้าท่ีสร้างความ
สะดวกสบายใหก้บัผูสู้งอาย ุและตอ้งลดการเกิดอุบติัเหตุดว้ย 
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           2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวั
แปรตวัน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันน้ีตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีจ านวนเพศสตรีไดม้าท างานมากขึ้น 
 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัยิ่งขึ้น ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภคนกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลและโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายไดจ้ากการศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญั
ในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย แต่อย่างไรก็
ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑ์รายได้อย่างเดียวคือรายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ใน
ขณะเดียวกันการเลือกสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ แมว้า่อะไรไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้
รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิ่งขึ้น เช่น 
กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั    
                 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2544, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึง อายุ เพศ วงจร 
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนักการตลาดเพราะ
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคล
ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคญัลงอายุนักการ
ตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายดุว้ย 
 ในขณะท่ี Schiffman and Wisenblit (2015) ไดก้ล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาดประชากรท าได้
โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส 
ประเภทและขนาดของใช้ในครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์ เชิง
ประจกัษแ์ละสามารถซกัถามหรือการสังเกตไดอ้ยา่งง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหน้กัการตลาดไดจ้ าแนก
ผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้อย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุ หรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบั
ระดับชนชั้นทางสังคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค์ การค านวณดัชนีการช้ีวดั 3 ตวัแปร คือ 
รายได ้(จ านวนเงินเดือน) ระดบัการศึกษา (การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ (ระดบัศกัด์ิจะเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบอาชีพต่างๆ) และในภายหลงัในดา้นท่ีอยู่ของผูบ้ริโภคและรหัสไปรษณียส์ามารถใช้
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ขอ้มูลร่วมกัน ท าให้ทราบถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของผูบ้ริโภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการคน้หาและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง แนวคิดขา้งตน้สามารถท่ีจะ
แบ่งลกัษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด และก าหนดตลาดเป้าหมาย ไดด้งัน้ีคือ เพศ อายุ 
สถานะ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให ้จ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยด้านการขนส่งนักท่องเท่ียว 
 (กองวิชาการและฝึกอบรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2546, หนา้ 7) องคป์ระกอบของ
การท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดแ้ก่องคป์ระกอบต่างๆ 8 ประการดงัน้ี  
 1. การคมนาคมขนส่ง (ซ่ึงหมายถึงการคมนาคมขนส่งต่างๆ รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทาง
บกทางน ้า และทางอากาศ ) 
  2. ท่ีพกั  
 3. ร้านอาหารและภตัตาคาร  
 4. บริการน าเท่ียว  
 5. ส่ิงท่ีดึงดูดใจท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวเช่นทะเลภูเขาแม่น ้ารวมทั้งประเพณีวฒันธรรมและ
โบราณสถาน (กล่าวคือส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสนใจและตอ้งการมาเยีย่มชม ซ่ึงอาจเป็นส่ิง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นก็ได)้ 
  6. ร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง  
 7. ความปลอดภยั  
 8. การเผยแพร่และโฆษณา  
 ส่วนในรายงานการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยแีห่งประเทศไทยไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว
ไวใ้นอีกทรรศนะหน่ึงวา่ การท่องเท่ียวเป็นกระบวน การทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีองคป์ระกอบ 3 
หลกัคือ ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว บริการท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว องคป์ระกอบ 3 หลกัไดแ้ก่  
 1. แหล่งท่องเท่ียว คือแหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัจดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว 
(Tourism Supply) ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งแหล่งการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้ นจะเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการ
นกัท่องเท่ียว 
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 2. บริการท่องเท่ียว คือบริการท่ีรองรับการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึงซ่ึงมนัไม่ได้
เป็นจุดหมายปลายทาง หลกัของนกัท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับให้เกิดความสะดวกสบายและ
ความบนัเทิงแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหารแหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรม และบริการอ่ืนๆทั้งน้ี
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆดว้ย 
 3. ตลาดการท่องเท่ียว คือการตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Market or Tourist)การท่ีจะมี
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวนั้น จะตอ้งมีการตลาดการท่องเท่ียวในการชักน าให้เข้ามา
ท่องเท่ียว ซ่ึงการตลาดการท่องเท่ียวหมายถึงความพยายามท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตนและใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและ
บริการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการโลจิสติกส์ทางด้านการท่องเท่ียว 
 ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ (2555) กล่าวว่า โลจิสติกส์การท่องเท่ียว หมายถึง การจดัการการ
ประสานงานกันระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท าให้การไหลของนักท่องเท่ียวจากต้นทางไปยงั
ปลายทาง โดยไม่มีข้อผิดพลาด และยงัสามารถท าให้ได้รับความพอใจสูงสุดการพิจารณาการ
จดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวหรือโลจิสติกส์การท่องเท่ียว เป็นการบูรณาการแนวความคิด
ดา้นการจดัการโลจิสติกส์กบัแนวความคิดดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงการ พิจารณา
รูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเท่ียวนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงห่วง
โซ่อุปทานของการท่องเท่ียว เน่ืองจากแนวคิดและรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์เป็นการบริหาร
จดัการการไหลเวียนภายในห่วงโซ่อุปทาน ท่ีประกอบไปดว้ยการจดัการและการบริหารในเร่ืองการ
ไหลเวียนทางดา้นกายภาพ (Physical) การเงิน (Financial) และสารสนเทศ (Information) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (โกศล ดีศีลธรรม, 2548 อา้งถึงใน ธนิต โสรัตน์, 2549) 
 INPECO ได้เสนอ The tourism sustainability supply chain model ท่ีแสดงถึงผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสียท่ีแตกต่างกนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่วนประกอบใน Supply chain ท่ีได้
เสนอสินคา้และบริการต่อนักท่องเท่ียวโดยแบบจ าลอง Supply chain ดังกล่าวยงัได้แสดงถึง การ
ปฏิสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีศกัยภาพในแต่ละระดบัโดยสะทอ้นผ่านประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียว และไดแ้สดงถึงล าดบัความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ในระดบั Global จนถึงระดบั 
Household 
 เม่ือน าแนวความคิดเร่ืองของการจดัการโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการจดัการ  Supply 
chain ของ การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการ
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ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยกรอบแนวคิดดงักล่าวเป็นการจดัการท่ีท าการไหลเวียนทางดา้นกายภาพดา้น
การเงินและด้านสารสนเทศ จากแหล่งก าเนิดไปสู่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวเร่ิมตน้ตั้งแต่การผสมผสานวตัถุดิบดา้นการท่องเท่ียวท่ี
เป็นเร่ืองของ Destination management และ Product supplier โดยการผสมผสานดังกล่าวจะถูก
จัดการโดยตัวบุคคล หรือองค์กรก็ได้ แล้วผลิตออกมาเป็นสินค้าท่องเท่ียวเพื่อน าเสนอต่อ
นกัท่องเท่ียว 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี กรณีศึกษา บริษทั ABC คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย ใช้
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบหาความตรง ของเน้ือหา โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ไม่ต ่ากวา่ 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 
95% และพบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 1. สถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 
  2.1 Independent-Sample T-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ประชากร สองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียการศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบั
รายได ้ณ ระดบัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะเป็นการวิเคราะห์ว่าค่าเฉล่ียของตวัแปร ตามนั้นจะ
แตกต่างกนัในทุกกลุ่มของตวัแปรอิสระหรือไม่ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549) 
  2.2 One-Way ANOVA หรือ F-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
มากกว่าสองกลุ่ม ประชากร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการขนส่ง ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ และระดบั
รายได ้ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยน าค่า F-Test ในการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ท าให้
ทราบวา่ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัหรือไม่ 
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  2.3 Pearson Correlation คือ สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สันเป็นการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไปท่ีเป็นอิสระต่อกนัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ท่ี มีผลกระทบดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว กบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวระหว่างตวัแปร
นั้นเรา สามารถดูทิศทางของความสัมพนัธ์ได ้โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเดียว คือ  
  - สหสัมพนัธ์ทางบวก (Positive Correlations) ซ่ึงหมายความว่าเม่ือตวัแปรตวั
หน่ึง เพิ่มหรือลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปดว้ย ส่วนการแปลผลใชเ้กณฑช่์วงค่า r 
ตามรายละเอียดต่อไปน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 

จากการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงจ านวน  
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 เป็นชาย 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และมีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ21-25 ปี 
จ านวน 140 คน รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และร้อยละ 
19.50 ส าหรับสถานภาพนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.75 สมรสแลว้จ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ31.25 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 152 คน คิเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือท าธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อย
ละ 22.75 จ านวน 91 คน สอดคลอ้งกลบั อนุชิต พึ่งปัญญาดี, (2553) ท าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของนกัท่องเท่ียว และทศพล ปานรัตน์, 
(2551) ท่ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อปัจจัยด้านการขนส่ง 
 ปัจจยัดา้นการขนส่งในการก าหนดเส้นทางกลุ่มตวัอย่างรู้สึกพึงพอใจกบัปัจจยัดา้นการ
ขนส่งในเร่ืองของการก าหนดเส้นทางโดยรวมอยู่ท่ี 3.61 และโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ปัจจยั
ดา้นการขนส่งเร่ืองการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยรวมแลว้ปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.
64 ปัจจัยด้านการขนส่งเร่ืองการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลค์รันโดยรวมแล้ว
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการขนส่งเก่ียวกบัการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตาม
ระบบมิลครั์น อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60  
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 ปัจจยัดา้นการขนส่งเก่ียวกบัการขนส่งเท่ียวกลบัโดยรวมแลว้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
กบัปัจจยัดา้นการขนส่งในการขนส่งเท่ียวกลบัโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมากอยูท่ี่ 3.54 ปัจจยัดา้นการ
ขนส่งเก่ียวกบัการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งโดยรวมอยู่ท่ี 3.69 อยู่ในระดบัมากและปัจจยัดา้น
คุณสมบติัและพฤติกรรมของคนขบัโดยรวมอยู่ท่ี 3.67 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัการเลือกใช้
ยานพาหนะท่ีมีความเหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทางโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.64 
 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดย
รวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.58 เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่าอนัดบัท่ี 1 นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจในความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลข่าวสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 อนัดบัท่ี 2 นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.63 และอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเท่ากับความพึงพอใจในความสะดวกสบายในการ
เดินทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ใน
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 3.57 และอนัดบัท่ี 5 นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมของ
บริษทัขนส่งนกัท่องเท่ียว ABC อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.52  

การทดสอบสมมติฐาน 
 1. นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการขนส่งต่างกนั 
ตารางท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการขนส่งของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

เพศ ระหวา่งกลุ่ม 4.459 16 .279 1.123 .003 
ภายในกลุ่ม 95.051 383 .248   
รวม 99.510 399    
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 43.951 16 2.747 1.240 .001 
ภายในกลุ่ม 848.427 383 2.215   
รวม 892.378 399    

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม 8.310 16 .519 1.159 .042 
ภายในกลุ่ม 171.627 383 .448   
รวม 179.937 399    

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 9.559 16 .597 1.505 .021 
ภายในกลุ่ม 152.081 383 .397   
รวม 161.640 399    

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 47.084 16 2.943 .931 .000 
ภายในกลุ่ม 1210.156 383 3.160   
รวม 1257.240 399    

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 23.344 16 1.459 1.373 .012 
ภายในกลุ่ม 407.046 383 1.063   
รวม 430.390 399    

 จากตางรางท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 และ
นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
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 2. ปัจจยัดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการขนส่งของนกัท่องเท่ียว 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ตารางท่ี 2 แสดงตารางเปรียบเทียบการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การก าหนด
เส้นทาง 
(Customer 
Service) 

ระหวา่งกลุ่ม 117.972 15 7.865 16.115 .000 
ภายในกลุ่ม 187.410 384 .488   
รวม 305.382 399    

 จากตางรางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) ท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 3 แสดงตารางเปรียบเทียบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ 
(Multimodal 
transportation) 

ระหวา่งกลุ่ม 105.240 15 7.016 16.421 .000 
ภายในกลุ่ม 164.066 384 .427   
รวม 269.306 399    

 จากตารางท่ี 3 พบว่าการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ท่ี
ต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 4 แสดงตารางเปรียบเทียบการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น (Milk Run) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การรวบรวม
ผูโ้ดยสารและ
น าส่งตามระบบ
มิลครั์น (Milk 
Run) 

ระหวา่งกลุ่ม 103.815 15 6.921 17.471 .000 
ภายในกลุ่ม 152.118 384 .396   
รวม 255.933 399    
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่การรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น (Milk Run)ท่ี
ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 5 แสดงตารางเปรียบเทียบการขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การขนส่ง
เท่ียวกลบั 
(Back Haul) 

ระหวา่งกลุ่ม 146.919 15 9.795 25.640 .000 
ภายในกลุ่ม 146.689 384 .382   
รวม 293.609 399    

 จากตารางท่ี 5 พบวา่การขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

ตารางท่ี 6 แสดงตารางเปรียบเทียบดา้นการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่ง 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การจดัตั้ง
สถานีขนส่ง
และจุด
รับส่ง 

ระหวา่งกลุ่ม 87.199 15 5.813 24.670 .000 
ภายในกลุ่ม 90.486 384 .236   
รวม 177.685 399    

 จากตางรางท่ี 6 พบวา่ การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 7 แสดงตารางเปรียบเทียบดา้นคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบั 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

คุณสมบติั
และ
พฤติกรรม
คนขบั 

ระหวา่งกลุ่ม 173.075 15 11.538 65.794 .000 
ภายในกลุ่ม 67.342 384 .175   
รวม 240.417 399    

 จากตางรางท่ี 7 พบวา่ คุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบัท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
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ตารางท่ี 8 แสดงตารางเปรียบเทียบการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับเส้นทางและ
ระยะทาง 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การเลือกใช้
ยานพาหนะมี
ความเหมาะสม
กบัเส้นทางและ
ระยะทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 150.417 15 10.028 40.622 .000 
ภายในกลุ่ม 94.793 384 .247   
รวม 245.210 399    

 จากตางรางท่ี 8 พบวา่ การเลือกใชย้านพาหนะมีความเหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทางท่ี
ต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 
ตารางท่ี 9 แสดงตารางความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการขนส่งและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 
ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

r P Value ระดับ 
1. การก าหนดเส้นทาง 
(Customer Service) 

.525** .000 ปานกลาง 

2. การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ (Multimodal 
transportation) 

.522** .000 ปานกลาง 

3. การรวบรวมผูโ้ดยสาร
และน าส่งตามระบบมิลครั์น 
(Milk Run) 

.648** .000 ปานกลาง 

4. การขนส่งเท่ียวกลบั 
(Back Haul) 

.605** .000 ปานกลาง 

5. การจดัตั้งสถานีขนส่งและ
จุดรับส่ง 

.628** .000 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 
ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

r P Value ระดับ 
6. คุณสมบติัและพฤติกรรม
คนขบั  

.523** .000 ปานกลาง 

7. การเลือกใชย้านพาหนะมี
ความเหมาะสมกบัเส้นทาง
และระยะทาง 

.607** .000 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 9 นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 และ
นักท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

อภิปรายผล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านการขนส่งและความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว 
 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) กบัความพึงพอใจพบวา่
มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 แสดงว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากับ .525** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดบัความพึงพอใจต่อการก าหนดเส้นทาง (Customer Service) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) กบั
ความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ปัจจยัดา้น
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ความสะดวกสบายมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .522** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 
transportation)ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลค์รัน (Milk Run) 
กบัความพึงพอใจพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .648** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึงพอใจต่อการรวบรวมผูโ้ดยสารและน าส่งตามระบบมิลครั์น 
(Milk Run) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) กับความพึงพอใจพบว่ามีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .605** ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อการขนส่งเท่ียวกลับ (Back Haul) ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งกบัความพึงพอใจพบว่ามีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .628** ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดรับส่งท่ีสูงขึ้น จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบักบัความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .523** ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางหมายถึง ระดบัความพึง
พอใจต่อคุณสมบติัและพฤติกรรมคนขบัท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น
เช่นกนั 
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 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับเส้นทางและ
ระยะทางกบัความพึงพอใจพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 แสดง
ว่าปัจจยัดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .607** ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์
ระดับปานกลางหมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกใช้ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับ
เส้นทางและระยะทางท่ีสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  
 งานวิจยัช้ินน้ีท าการส ารวจในส่วนของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจงัหวดัสุราฎร์ธานี
เท่านั้น ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีควรศึกษษเพิ่มเติมก่อนการน าไปใช้ เช่น ความภกัดี 
การกลบัมาใชซ้ ้า ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและควร
น ามาประกอบการศึกษาเพิ่มเติมทั้งส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
 งานวิจยัช้ินน้ีน าเสนอปัจจนัดา้นการขนส่งเพียงแค่ 7 ปัจจยั ผูว้ิจยัพบว่ายงัมีปัจจยัในดา้น
อ่ืนๆท่ีน่าสนใจศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นโลจิสก์ติกการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีได ้อีกทั้งยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นท่ีผูวิ้จยัคิดวา่น่าสนใจ
พฒันางานวิจยัต่อเน่ือง เช่น แนวทางการจดัเส้นทาง หรือรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ รวมไป
ถึงการเก็บตวัอย่างจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประกอบการวิจยั ควรมีการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในแขนงด่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นโลจิสก์ติกท่องเท่ียวใน
จงัหวดั หรือใช้แนงปฏิบติัท่ีดีในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศในล าดบั
ต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า  ด้าน
สุขภาพออนไลน์ 

Factors affecting selection decision of freight forwarding service company in 
health care products seller 

วิลาสิณี สุดประเสริฐ1 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  2.เพื่อศึกษา

ปัจจยัด้านกิจกรรมโลจิสติกส์   ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  ประชากร

ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ ในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล 

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยท าการศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบตาม

สะดวก จากผูจ้  าหน่ายสินคา้  ด้านสุขภาพออนไลน์  จ านวน 400 คน   โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจยัช้ินน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation),  One Way ANOVA หรือ F-Test ซ่ึงประมวลผล

โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะองคก์รผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการเจา้ของ
คนเดียว มีเงินทุนจดทะเบียน  ต ่ากวา่ 1  ลา้นบาท  มีจ านวนพนกังานไม่ต ่ากวา่ 5 คน  มีระยะเวลาการ
ด าเนินกิจการ  2-5  ปี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 50,000 บาท 

 
1 นกัศึกษาประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นการ
บริหารสินคา้คงคลงัมากท่ีสุด รองมาดา้นกิจกรรมการขนส่ง ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น Reverse Logistics  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มากท่ีสุด รองมา คือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
 

Abstract 
The purposes of this research were (1) To study the organizational factors That affects the 

decision to use the service Transportation company of the supplier the online health (2) To study 

the Logistics That affects the decision to use the service Transportation company of the supplier the 

online health  (3) To study the quality of service in 5 That affects the decision to use the service 

Transportation company of the supplier the online health. The population of this study is the supplier 

the online health in Bangkok and metropolitan area. The exact Number is unknown. The study from 

Radom sample with random  conveniently to use from supplier the online health total 400 persons, 

the  data were collected by questionnaire. This research data analysis using descriptive statistics 

include Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. And using the statistical inference 

include Pearson product moment correlation, One way ANOVA or F-Test which processor by using 

the program. 

The results showed that organizational characteristics  find that most of the respondents is 

single enterprise type,  registered capital less than 1 million, the number of employees  not be less 

than 5,  2-5 years of business, the average monthly income is less than 50,000 baht. 
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Most of the respondents had opinions on logistical  that affects the decision to use the 

freight forwarding service company in overall at a high level. When considering in each aspect in 

ascending order, most respondents have the most opinions on inventory management, second to 

transportation, order processing And the least is Reverse Logistics. 

Most respondents have opinions about the quality of service that affects the decision to use 

the freight forwarding service company in overall at a high level. Considering in each aspect, in 

ascending order, most respondents have the opinion on knowing and understanding customers the 

most, second to customer response, in providing customers with confidence Reliability, and the 

least is the concrete aspect of the service. 

บทน า 
ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงไปมาก คือเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล หรือสังคม

ออนไลน์  (อา้งใน today.techtalkthai.com)ผลศึกษาล่าสุดซ่ึงจดัท าโดย Facebook และเบน แอนด์ 

คอมพานี เผยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะเป็นผูน้ าการเติบโต

ดา้นการใชจ่้ายออนไลน์ 

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถือเป็นผูน้ าด้านการรับรู้และการน า

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ โดยมาพร้อมกบัตวัเลือกท่ีเพิ่มมากขึ้น การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุม

และความมัง่คัง่ของผูบ้ริโภค ส่งผลให้กลุ่มผูบ้ริโภคชาวดิจิทลัน้ีไดมี้การซ้ือสินคา้หรือบริการบน

ช่องทางออนไลน์อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในท่ีปีผา่นมา 

เพื่อเขา้ใจเทรนดด์งักล่าวใหลึ้กซ้ึงยิง่ขึ้น Facebook และเบน แอนด ์คอมพานี จึงไดจ้ดัท าการ

ส ารวจกบักลุ่มคนจ านวน 12,965 คนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ

เวียดนาม รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงและนกัลงทุนชั้นน าอีกกว่า 30 คนในแถบภูมิภาคน้ี 

โดยมีผูร่้วมตอบแบบส ารวจจ านวน 1,954 คนจากประเทศไทย (อา้งใน today.techtalkthai.com)  
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การศึกษาล่ า สุดภายใต้หัวข้อ  ‘Riding the Digital Wave: Southeast Asia’s Discovery 

Generation’ นั้นไดรั้บการต่อยอดมาจากรายงานการวิจยัร่วมระหวา่ง Facebook และเบน แอนด ์คอม

พานี ซ่ึงจดัท าขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการเติบโตของชนชั้นกลางในแถบภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้งน้ี เพื่อท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคมีส่วนช่วยพฒันาและก าหนดแนวทางใน

อนาคตของอีคอมเมิร์ซส าหรับในภูมิภาคแถบน้ีไดอ้ย่างไรบา้ง การศึกษาคร้ังใหม่เผยให้เห็นว่าชน

ชั้นกลางท่ีก าลงัเติบโตในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้มีส่วนผลกัดนัผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัให้

เติบโตถึงร้อยละ 70-80 ภายในปี พ.ศ. 2568 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพออนไลน์จดัว่ามาแรงมากในยุคน้ี  โดย สรินพร จิวานันต์ 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จ ากัด ในเครือบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จ ากดั (มหาชน) (อา้งใน mgronline.com,2563)เปิดเผยถึงเทรนดข์องผูบ้ริโภค 2020 วา่ ผูบ้ริโภคยุคน้ี

มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสะทอ้นคุณค่า/ความเช่ือ (passion/value) ซ่ึงจะมี 5 กลุ่มหลกัๆ  และ 

1 ในนั้น คือกลุ่มรักตวักลวัตาย หรือจะใหเ้รียกกนัง่ายๆ ก็คือกลุ่มท่ีรักสุขภาพนัน่เอง   

เน่ืองดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ และเป็นดา้น

สุขภาพออนไลน์  และไดเ้ลง็เห็นเป็นอยา่งยิง่วา่การเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการบริษทัขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีระบบการจัดการการขนส่งสินค้าท่ีดีนั้น ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีบทบาทต่อผล

ประกอบการ และความมัน่คง ในการด าเนินธุรกิจในยคุน้ีเป็นอยา่งมากทีเดียว 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ 

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

   2.ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

3.ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                       ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลกัษณะองคก์าร 

1)ประเภทของกิจการ 

2)เงินทุนจดทะเบียน 

3)จ านวนพนกังาน 

4)ระยะเวลาด าเนินกิจการ 

5)รายไดเ้ฉล่ีต่อเดือน 

 
กิจกรรมโลจิสติกส์ 

1)กิจกรรมการขนส่ง 

2)การบริหารสินคา้คงคลงั 

3)การด าเนินการตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 

4)Reverse Logistics 

คุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น 

1)ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2)ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

3)การตอบสนองต่อลูกคา้ 

4)การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

5)การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1)  ผลวิจยัน้ีจะท าใหท้ราบความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  ซ่ึงจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึงผูบ้ริหาร  ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนจดัการและพฒันาต่อไป  

2) ผลวิจยัน้ีจะเป็นการเพิ่มความรู้ดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์  โดยผูส้นใจ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมธุรกิจ  ในดา้นการบริการต่อไปในอนาคต 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะองค์การ 

 องคก์าร คือกลุ่มบุคคลแต่เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งใหญ่และมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีจุดมุ่งหมายใน

การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยกลุ่มบุคคลน้ีจะมีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัและร่วมแรงรวมใจกนั

ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้องคก์ารจึงมีลกัษณะดงัน้ี 

        1.  องคก์ารเป็นรูปแบบของการรวมบุคคล 

        2.  มีความสัมพนัธ์ท่ีจะท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั 

        3.  มีการแบ่งงาน จดัสรรหนา้ท่ีใหส้มาชิกในองคก์าร 

        4.  มีโครงสร้างขององคก์ารในลกัษณะของการบงัคบับญัชา 

        5.  มีการยอมรับในสังคม ตามระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือกฎหมาย 
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    ทฤษฎีองค์การอาจแบ่งได้ 3 ทฤษฎี คือ  

        1 ทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Organization Theory) 

            แนวความคิดทฤษฎีดั้งเดิมวิวฒันาการจากการปกครองแบบทหาร จนถึงปลายศตวรรษท่ี 19 

ไดน้กับริหารสร้างรูปแบบการบริหารในระบบราชการขึ้น คือ แมค วีเบอร์ และสร้างรูปแบบการ

บริหารโดยใชก้ารจดัการทางวิทยาศาสตร์ คือ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ ทฤษฎีน้ีมีหลกัการว่า “ คนเป็น

เคร่ืองมือท่ีท าให้องคก์ารไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได”้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดต่อไปน้ี 

                1. การจดัองคก์ารแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ (Max Weber) ไดเ้นน้ให้

เห็นถึงการจดัโครงการท่ีเป็นระเบียบ สาระส าคญัท่ี แมค วีเบอร์ ไดเ้นน้คือ องคก์ารแบบราชการใน

อุดมคตินั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 

                 (1) จะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า โดยใหแ้ต่ละคนปฏิบติังานในสาขาท่ีตนมีความช านาญ 

                 (2) การยดึถืองานใหย้ดึถือกฎเกณฑร์ะเบียบวินยัโดยเคร่งครัด เพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าตรฐาน

ของงานเท่าเทียมกนั การยดึถือกฎเกณฑน้ี์จะช่วยขจดัพฤติกรรมท่ีบุคลแตกต่างกนัสามารถมา

ประสานกนัได ้

                  (3) สายการบงัคบับญัชาตอ้งชดัเจน โดยผูบ้งัคบับญัชามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบลดหลัน่กนัลงไป 

                 (4) บุคคลในองคก์ารตอ้งไม่ค  านึกถึงความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามท างานใหดี้

ท่ีสุดเพื่อเป้าหมายขององคก์าร 

           (5) การคดัเลือกบุคคล การว่าจา้ง ให้ขึ้นอยู่กบัความสามารถ และการเล่ือนต าแหน่งให้

ค  านึงถึงการประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสดว้ย จุดอ่อนขององค์การแบบราชการก็คือ 

การเน้นท่ีองค์การโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคน และเช่ือว่าการท่ีมีโครงสร้างท่ีรัดกุม

แน่นอนจะช่วยใหบุ้คคลปรับพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ารได้ 
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 2. การจดัองค์การแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ของ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ 

(FcedericTaylor)เป็นการจดัองค์การแบบน าเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การให้ดีขึ้ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เร่ิมจากการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างงานและคนงานโดยการใชก้ารทดลอง เป็นเกณฑเ์พื่อหามาตรการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยท่ีคนงานจะถูกพิจารณาวา่ตอ้งการท างานเพื่อเศรษฐกิจดา้นเดียว โดยละเลย

การศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความตอ้งการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเช่ือว่าเงินตวัเดียว

จะล่อใจใหค้นท างานไดดี้ท่ีสุด 

        2 ทฤษฎีสมยัใหม่ (Neo-Classical Organization Theory) 

                ทฤษฎีสมยัใหม่เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีน้ีมีหลกัการว่า “ คนเป็นปัจจยั

ส าคญัและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ”โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคญัของคนท่ีท า

หนา้ท่ีร่วมกนัในองคก์ารถือว่าองคก์ารประกอบไปดว้ยบุคคลซ่ึงท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกนัและ

กลุ่มคนงานจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนดผลผลิตดว้ย ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัและมีอิทธิพลต่อการก าหนดการผลิต กล่าวโดยสรุปวา่ทฤษฎีน้ีไดเ้นน้เร่ืองมนุษยสัมพนัธ์โดย

ไดมี้การศึกษาและคน้พบว่าบุคคลแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั ขวญัในการท างานเป็นส่ิงส าคญั 

การเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตดัสินใจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความ

พึ่งพอใจให้กบัทุกฝ่ายโดยไดส้ร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทฤษฎีท่ีมีส่วนส าคญัมากต่อ

กระบวนการมนุษยสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีของ เอลตนั เมโย ( Elton Mayo)  ซ่ึงไดท้ าการทดลองวิจยั

และคน้พบวา่ขวญัของคนงานมีความส าคญัต่อการเพิ่มผลผลิตกลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทสัถาน

ของกลุ่มตน และคนงานจะท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ้นเอง 

        3 ทฤษฎีสมยัปัจจุบนั (Modern Organization Theory) 

                  ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบขององค์การในปัจจุบนัโดยเน้นท่ีการวิเคราะห์

องคก์ารในเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) กล่าวคือ นกัทฤษฎีไดพ้ิจารณาองคก์ารใน

ลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์การ 

การศึกษาว่าองคก์ารเป็นระบบหน่ึงๆ นั้นไดค้  านึงถึงองคป์ระกอบภายในองคก์ารทุกส่วน ไดแ้ก่ ตวั
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ป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และส่ิงแวดล้อม (Input, Process, Output, Feedback, and 

Environment) การศึกษาองค์การในรูประบบนั้ นได้พยายามท่ีจะมององค์การในลักษณะการ

เคล่ือนไหว(Dynamic) และปรับเขา้กับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพราะนัก

ทฤษฎีปัจจุบนัได้มององค์การในลกัษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างท่ีบุคคลต่างๆ  จะตอ้ง

เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองคก์ารในลกัษณะ

ใหม่ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาองคก์าร คิว.ซี. และ

การบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการโลจิสต์  

ศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ (Logistics) มีพฒันาการมาจากการด าเนินยทุธวิธีทางการทหาร 

เช่น การส่งก าลงับ ารุง หรือการล าเลียงยทุธศาสตร์ใจทางการทหาร (Gilbert, 2000:217-218)  โดย

กองทพัองักฤษไดน้ ามาใชต้ั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ดว้ยการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ รวมทั้งยานพาหนะท่ีใชใ้นการล าเลียงอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ ต่อมามีการน ามาประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการธุรกิจ โดยในตอนปลาย

ศตวรรษท่ี 19 สหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมน าความรู้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อกระจายสินคา้พืชผลทางการเกษตร 

ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1870 ก็มีการจดัรูปแบบการกระจายสินคา้อุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นล าดบั ในปี 

1962 ศาสตราจารย ์ Peter Drucker ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง "The Economy's Dark Continent" ซ่ึงมี

เน้ือหาเก่ียวกบั บทบาทส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจโลกในยคุนั้น จากนั้นในปี 

1964 ไดเ้กิดศาสตร์ทางดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management Science) ใน

สหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นทางการ (ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551) 

Christopher(1992) ให้ค  าจ ากัดความว่า  โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการของการ

บริหารกลยุทธ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา (procurement) การเคล่ือนยา้ย (movement) การเก็บรักษา

วสัดุอุปกรณ์ (Storage of material) หรือช้ินส่วนต่างๆ (parts) และสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงั 

(inventory) ผ่านองคก์รและช่องทางการตลาด โดยกระบวนการดงักล่าวจะก่อให้เกิดก าไรสูงสุดทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต อนัเป็นผลมาจากการจดัการดา้นตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (cost - effective) 
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Ballou(1999) (อา้งใน ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551)  ให้ค  านิยามไว้

ว่า โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการในการวางแผน การท าให้สมบูรณ์ และการควบคุมการ

ไหลเวียนและการเก็บวตัถุดิบ สินคา้ท่ีอยู่ระหว่างการผลิต สินคา้ท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยและขอ้มูล

ข่าวสารใหมี้ประสิทธิภาพ และใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิผลท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

Waters(2003) (อา้งใน ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551)  ให้ค  านิยามไว้

ว่า โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการไหลเวียนของสินคา้จากผูส่้งสินคา้

ไปยงัองคก์รโดยผา่นกระบวนการผลิตภายในองคก์ร และจะน าต่อไปยงัลูกคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านคุณภาพการบริการ 

การบริการ (Service) ในความหมายโดยทัว่ไปคือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ

เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชยั กล่าวไวว้่า การบริการ หมายถึง การท่ี

ผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายให้การช่วยเหลือ หรือด าเนินการเพื่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือ

ความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้ แต่เม่ือผูรั้บบริการ

ไดรั้บบริการไปแลว้อาจเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น (ศิลปะการให้บริการ

,2555) 

เอนกลาภ สุทธินนัท(์อา้งใน ศิลปะการใหบ้ริการ,2555)  ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไว้

วา่ การสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยการใหค้วามสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้งแม่นย  า 

การแกไ้ขปัญหาของลูกคา้อย่างถูกตอ้งในขณะท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการหรือภายหลงัจากท่ีลูกคา้มารับ

บริการแลว้ หรืออาจใหค้วามหมายของการบริการเป็นร้อยกรองไดด้งัน้ี 

บริการเป็นงานของการให ้ มอบน ้าใจใหไ้มตรีดีหนกัหนา  

เลือกอาทรผอ่นร้อนรุ่มวาจา  มีทีท่าน่าเป็นมิตรชวนติดใจ  

รู้รอยยิม้พิมพใ์จใหส้ดช่ืน  รู้กล ้ากลืนอดกลั้นไม่หวัน่ไหว   
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น่ีคืองานบริการประทบัใจ  Service mind เรามีไวใ้หทุ้กคน 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวพนักับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงมีการพฒันาควบคู่ไปกบัแนวคิดดา้นการตลาด โดยแนวคิด
ทางการตลาดดงัเดิม (Classical marketing) จะอาศยัพื้นฐานของศาสตร์ทางดา้นสังคมศาสตร์ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมนุษยว์ิทยา ซ่ึงเป็นการศึกษาผลรวมของพฤติกรรมตลาด โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากทฤษฎีอุปสงค ์(Demand theory) เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเกิดการส ารวจตลาด และ
ใชข้อ้มูลจากการส ารวจส ามะโนประชากร ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดความตอ้งการสินคา้
เพิ่มมากขึ้น และมีการแข่งขันในการออกสินค้าใหม่ การตลาดจึงเร่ิมเป็นแนวคิดเชิงบริหาร 
(Managerial marketing) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแบบผลรวมคือเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคแต่
ละคน เช่น การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละคน เป็นตน้ ต่อมาแนวคิดทางการตลาด
เปล่ียนแปลงไปสู่การตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral marketing) โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและพบว่าพฤติกรรม การซ้ือไม่ได้เกิดจากแรงผลกัดันทางตรรกวิทยา 
(Logically driven) แต่เป็นแรงผลกัดนัทางจิตวิทยา (Psychologically driven) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดขึ้นของสังคมบนอินเทอร์เน็ต ท่ีตอ้งมีการศึกษาผูบ้ริโภคเพื่อให้สามารถท าการตลาดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (Powell, Groves, & Dimos, 2011, pp. 65–66; Sheth, 1985, pp. 5-7) ดงันั้นการตลาด
เชิงพฤติกรรมจึงทวีความส าคัญมากขึ้น เพราะเป็นการตลาดท่ีอาศัยอยู่พื้นฐานพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จึง
สรุปได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนงเขา้ด้วยกัน เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษวิทยา เป็นตน้ โดยมีการพฒันาไปในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของแนวคิดทางดา้นการตลาด และการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริโภค (พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559) 

จากแนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการตลาด จึงมี
ผูใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคตวัอย่างหลากหลาย ความหมายท่ีแตกต่างกนัย่อมท าให้เกิด
ความเขา้ใจและมีขอบเขตของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  

Kardes, Cronley, and Cline (2011, p. 8) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้การ
ซ้ือสินคา้และบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นล่วงหนา้ 
ขณะใชสิ้นคา้หรือบริการ และภายหลงักิจกรรมนั้น  
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จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kardes, Cronley และ Cline พบว่า การศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษากิจกรรมของกระบวนการในการใช้สินค้าหรือบริการ โดย
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการซ้ือ ขณะซ้ือ ใช้ และหลงัใช้สินคา้หรือบริการ โดยให้ความ
สนใจในการตอบสนองของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม 
ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นการน ากิจกรรมต่างๆ มาแต่เป็นกิจกรรมย่อย เช่น การ
ค้นหาข้อมูล การเปรียบเทียบราคา ความพึงพอใจในการใช้สินค้า จากนั้นจึงท าการศึกษาการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม ส่งผลให้การวางแผนการตลาดและการก าหนดกลยทุธ์เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิผล 

 Blackwell, Miniard, and Engel (2006, p. 4) (อ้างใน พฤติกรรมผู ้บริโภค ,2559)  ระบุว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือกิจกรรมของผูค้นในการพยายามเพื่อให้ได้มา บริโภค และทิ้งสินคา้หรือ
บริการ จากค าจ ากัดความของ Blackwell, Miniard, and Engel พบว่า ยงัมีความคลุมเครือเก่ียวกับ
ความพยายามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ความพยายามน้ีมีความหมายท่ีไม่ไดร้ะบุชดัเจนถึง
การซ้ือ ดังนั้นในกรณีท่ีเด็กต้องการจกัรยาน ท าให้ตอ้งขยนัเรียนหนังสือเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ 
ตามท่ีตกลงกบัพ่อแม่ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการไดค้รอบครองจกัรยาน ความพยายามของเด็ก
เพื่อให้ได้จกัรยานจะถูกจดัอยู่ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดังนั้นการใช้ค  าว่าความพยายาม
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งเกินไป  

Hoyer and Macninis (2010, pp. 3-4) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ระบุว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นจากผลรวมของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยมีล าดบัตั้งแต่การจดัหา การ
บริโภค และการทิ้งสินคา้หรือบริการ ท่ีมีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด ของการ
ตดัสินใจในช่วงเวลาหน่ึง จากความหมายดังกล่าวท าให้สามารถแบ่งวงประกอบของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 คือการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ซ้ืออะไร ท าไม
ต้องซ้ือ ซ้ืออย่างไร ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเท่าไร ซ้ือบ่อยแค่ไหน และใช้เวลานานเท่าไร 
องค์ประกอบท่ี 2 เก่ียวกบัการบริโภค ไดแ้ก่ การไดรั้บมา การใช้ และการทิ้ง องค์ประกอบท่ี 3 คือ 
ส่ิงท่ีน าเสนอ ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ กิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด องคป์ระกอบท่ี 4 คือ 
หน่วยของการตดัสินใจ ได้แก่ ผูร้วบรวมขอ้มูล (Information gatherer) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) ผู ้
ตดัสินใจ (Decider) ผูซ้ื้อ (Purchaser) และผูใ้ช ้(User) องคป์ระกอบท่ี 5 คือ ระยะเวลา ไดแ้ก่ ชัว่โมง 
วนั สัปดาห์ เดือน ปี ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วน ท าให้เกิดความสัมพนัธ์แบบสองทิศทางกบักลยทุธ์
และยุทธวิธีทางการตลาด โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพื้นฐานของการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธี
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ทางการตลาด ในขณะเดียวกันกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดจะต้องมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยสามารถแสดงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักลยุทธ์และยทุธวิธี
ทางการตลาดได ้

Loudon and Bitta (1993, p. 5) (อ้างใน พฤติกรรมผู ้บริโภค ,2559)  ระบุว่า  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึงกระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของบุคคลท่ีเขา้ไปมีส่วนในการ
ประเมิน ได้มา ใช้ หรือทิ้งสินค้าและบริการ จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความหมายของ
พฤติกรรมผู ้บริโภคตามแบบของ Loudon and Bitta จะมุ่ง เน้นในเชิงกระบวนการ เ ร่ิมจาก
กระบวนการตดัสินใจไปจนถึงการทิ้งสินคา้ท่ีใชเ้สร็จแลว้ ซ่ึงมีความชดัเจนในเชิงกระบวนการ แต่
ยงัขาดในเชิงรายละเอียดของกิจกรรมย่อยในแต่ละกระบวนการ  เช่นการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ
ในกรณีท่ีไม่เป็นเชิงการคา้จะไม่เขา้ข่ายชุดสิกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

Moven and Minor (1998, p. 5) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการศึกษาหน่วยของการซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดม้า การบริโภคและการทิ้งสินคา้หรือบริการ ประสบการณ์ และแนวคิด เม่ือพิจารณาค านิยาม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในความหมายของ Moven and Minor พบว่า จะให้ความส าคญัของกิจกรรมท่ี
ไดม้าซ่ึงสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และแนวคิด อาจเกิดจากการซ้ือขาย หรือ การแลกเปล่ียนก็ได ้
อย่างไรก็ดีหากกระบวนการแลกเปล่ียนมิไดเ้ป็นในเชิงการคา้ กระบวนการดงักล่าวจะไม่จดัอยู่ใน
ความหมายของค าวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Noel (2009, p. 11) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 
หมายถึงการศึกษากระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่ีผูบ้ริโภคได้มา บริโภคและทิ้งสินคา้ บริการ 
กิจกรรม แนวคิด เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนา ซ่ึงการได้มาของสินค้าหรือ
บริการ ไม่ใช่จ ากดัเพียงการซ้ือเท่านั้น แต่รวมถึงการแลกเปล่ียน (Barter) เช่าซ้ือ (Leasing)  หรือขอ
ยืม (Borrowing) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้นด้วย จะเห็นไดว้่าความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของ Noel เน้นไปท่ีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือใช้ และทิ้งสินคา้ โดยไม่ได้ระบุถึง
ปัจจยัหรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้ขาดความกวา้งของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ดี Noel  ไดข้ยายขอบเขตของการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ท าให้มีมุมมองของ
รูปแบบการตดัสินใจท่ีกวา้งขึ้น ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ 
Noel คือการระบุถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นบัไดว้่ามีการน าเอาแนวคิดทางการ
ตลาดเขา้มาผสมผสานกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าใหมี้ความชดัเจนในผลลพัธ์มากยิง่ขึ้น 
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แนวคิดทฤษฎีด้านการตัดสินใจซ้ือ  /  ตัดสินใจใช้บริการ 
การศึกษาถึงความคิดของมนุษยมี์อุปสรรคในทางปฏิบติัอยา่งมากมาย เป็นการยากท่ีจะมอง

กระบวนการบริโภคทั้งหมดว่าเป็นเพียงกิจกรรมอย่างเดียว ส่วนใหญ่ของการศึกษาท่ีท าไดเ้ก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ก็คือเร่ิมตน้ด้วยการพฒันารูปแบบจ าลองง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อท าความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น 

นกัวิชาการมากมายพูดเก่ียวกบัพฤติกรรมในฐานะท่ีเป็นกระบวนการตดัสินใจ  
John Deway (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2543) พบว่ากระบวนการชนิดน้ีเป็นกระบวนการแบบ
แก้ไขปัญหา (Problem Solving) นักวิชาการท่านอ่ืนพบว่ามีปัจจยัหลายประการกระทบต่อผลขั้น
สุดท้าย รวมทั้ งการจูงใจท่ีเกิดจากภายในตัวบุคคลและอิทธิพลต่างๆ จากแหล่งภายนอก เช่น 
แรงผลกัดนัทางสังคมกบักิจกรรมทางการตลาด 
 
อุตสาหกรมผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

ในปัจจุบนัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการห่วงใย

สุขภาพ และความปลอดภยัของผูบ้ริโภคไดรั้บความนิยมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากความนิยมใน

อาหารประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ด (อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยท่ีสุด) ซ่ึงกระแส

อาหารสุขภาพไม่ไดอ้ยู่ในวงจ ากดัเฉพาะผูสู้งอายุหรือคนวยัท างานเท่านั้น แต่ยงัแผ่ขยายครอบคลุม

ไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีแมว้า่อายยุงันอ้ย และไม่มีปัญหาสุขภาพเท่าไรนกั ก็ยงัคงเลง็เห็นความส าคญั

ของประเด็นดงักล่าว หวงัลดค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณสุขในอนาคต แนวโนม้การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพไดแ้ก่ อาหารท่ีมีไขมนัต ่า อาหารท่ีมีไขมนัอ่ิมตวั อาหารท่ีรสชาติอ่อน และอาหารท่ีให้

พลงังานต ่า นอกจากน้ีนวตักรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตอาหาร เช่น ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูท่ี้ต้องการ

ควบคุมไขมนั หรือน ้ าตาล ผลิตภณัฑ์ส าหรับความงาม ด้านผิวพรรณ และผลิตภณัฑ์บ ารุงสมอง 

หัวใจ เป็นตน้ ท่ีถูกพฒันาให้มีความหลากหลายและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดเ้ฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวม

ไปถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบนั และมีการ

แสดงขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการ ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัส่งเสริมให้อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง (bsc.dip.go.th,2559) 
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   โดยยูโรมอร์ นิเตอร์(อ้างใน bsc.dip.go.th,2559)  ส ารวจพบว่ามูลค่าตลาดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของโลกในปี 2560 มีแนวโนม้เติบโตเฉล่ียปีละ 7% มูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเทศท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูง มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คือ จีน 

รองลงมาเป็นบราซิล และสหรัฐอเมริกา อยู่ในอนัดบั 3 ส่วนไทยอยู่ในอนัดบั 19 แต่ท่ีน่าสนใจ คือ 

เวียดนามและกมัพูชา ก็มีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพรองจากไทยเพียงเลก็นอ้ย โดยอยูใ่นอนัดบัท่ี 

20 และ 21 

     ส าหรับตลาดอาหารสุขภาพของไทยพบว่าตลาดอาหารสุขภาพท่ีมาแรง คืออาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อคุณประโยชน์ (Functional Food and drink) ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมาก

ท่ีสุดราว 60% ตามด้วยอาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy Food) 30% 

รองมาคือวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ตามดว้ยผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้

ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์” คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูจ้  าหน่าย

สินคา้  ด้านสุขภาพออนไลน์ ในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดย

ท าการศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก จากผูจ้  าหน่ายสินค้า  ด้าน

สุขภาพออนไลน์  จ านวน 400 คน ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบ

หาความตรง ของเน้ือหา โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) และพบว่า มีค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ขอ้มูลใช้ส าหรับการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ขอประชากร โดยการน าเสนอเป็นตารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 2.การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวข้องงานวิจยั โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation),  

One Way ANOVA หรือ F-Test ซ่ึงประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลคุณลกัษณะองค์การของผู้จ าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ 
 ข้อมูลคุณลักษณะองค์การของผู ้จ  าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการเจา้ของคนเดียวมากท่ีสุด จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.20) 
มีเงินทุนจดทะเบียน  ต ่ากว่า 1  ล้านบาท  มากท่ีสุด จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.20) มีจ านวน
พนักงานไม่ต ่ากว่า 5 คน มากท่ีสุด จ านวน 227 คน (ร้อยละ 56.80)  มีระยะเวลาการด าเนินกิจการ
มากท่ีสุด คือ 2-5  ปี จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากท่ีสุด  คือ ต ่ากวา่ 
50,000 บาท จ านวน 161  คน  (ร้อยละ 40.30) 
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ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านกจิกรรมโลจิสติกส์ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง

สินค้า ของผู้จ าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ 

มีการแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  แต่ละดา้นดงัน้ี  
ดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัการบริหารสินคา้

คงคลงัมากเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17 ) กิจกรรมการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย= 4.17) 

การด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย = 4.16 , S.D. = 1.23) และ Reverse Logistics (ค่าเฉล่ีย= 4.16) 

ตามล าดบั 

ดา้นคุณภาพการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพ

การให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า  ในระดับมาก โดยให้

ความส าคญักบัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) การ

ตอบสนองต่อลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย = 4.13 ) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย = 4.13) ความเช่ือถือ

ไวว้างใจได (ค่าเฉล่ีย = 4.11 ) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.09 ) ตามล าดบั 

 ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นท่ีบริษทัขนส่งท่ีเขา้ถึงลูกคา้ พร้อมใส่ใจรายละเอียด เต็มใจปรับปรุง 

และแกไ้ขปัญหา แบบครบถว้น รวดเร็วมากเป็นอนัดบัท่ี1 (ค่าเฉล่ีย= 4.31 ) บริษทัขนส่งมากด้วย

คุณภาพในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย= 4.28 ) บริษัทขนส่งท่ีมีช่ือเสียง อยู่มานานเป็นท่ีรู้จัก และ

น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย= 4.13 ) บริษทัขนส่งท่ีมีศูนยรั์บบริการใกลบ้า้น สะดวกสบายในการ

ไปใช้บริการ อย่างต่อเน่ือง  (ค่าเฉล่ีย= 4.12 ) และบริษทัขนส่งให้ราคาค่าบริการท่ีประหยดักว่า 

เหมาะสมกวา่ และมากดว้ยคุณภาพกวา่ เม่ือเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย= 4.03 ) ตามล าดบั 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  1 ปัจจยัส่วนขอ้มูลดา้นลกัษณะองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัต่อผลการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนขอ้มูลดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นประเภทกิจการ 

ประเภทกิจการ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

กิจการเจา้ของคนเดียว 201 4.22 0.90 1.111 0.344 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 112 4.19 0.90   

หา้งหุน้ส่วนสามญั 1 5 -   

บริษทัจ ากดั 86 4.03 1.07   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร   ดา้นประเภทกิจการ 

พบวา่ ดา้นประเภทกิจการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

ผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นเงินทุนจดทะเบียน 

อาย ุ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ต ่ากวา่  1  ลา้นบาท 201 4.22 0.90 1.061 0.347 

1 – 5  ลา้นบาท 148 4.17 0.93   

6 - 20  ลา้นบาท 51 4.00 1.13   

มากกวา่  20  ลา้นบาท - - -   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นประเภทกิจการ 

พบวา่  เงินทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

ผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นจ านวนพนกังาน 

จ านวนพนกังาน จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ไม่ต ่ากวา่ 5 คน 227 4.22 0.90 0.918 0.400 

6 - 10 คน 104 4.17 0.94   

11 – 20 คน 69 4.04 1.09   

มากกวา่  20  คน - - -   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นจ านวนพนกังาน พบวา่ 

จ านวนพนกังานท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ 

เวลาด าเนินกิจการ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 164 4.27 0.88 1.511 0.211 

2 – 5 ปี 218 4.20 0.98   

6 – 10 ปี 11 3.91 1.22   

มากกวา่ 10 ปี 7 4.51 0.47   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ 

พบวา่ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ต ่ากวา่ 50,000 บาท 161 4.26 0.89 0.924 0.429 

50,001 – 100,000 บาท 150 4.09 0.99   

100,001 – 500,000 บาท 60 4.14 0.90   

5001,000-1,000,000 บาท ขึ้นไป 29 4.19 1.05   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพ

ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

              กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ค่าสหสัมพนัธ์  

(r) 
Sig. 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นกิจกรรมการขนส่ง (X1) 0.863** 0.000 สูง 

2. ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั (X2) 0.841** 0.000 สูง 

3. ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ (X3) 0.859** 0.000 สูง 

4. ดา้น Reverse Logistics (X4) 0.857** 0.000 สูง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กิจกรรมโลจิสติกส์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัน้ี 

 ดา้นกิจกรรมการขนส่งมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.863)  

 ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.841) 

 ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงอยู ่(r = 0.859) 

 ดา้น Reverse Logistics มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.857) 
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สมมติฐานท่ี  3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

              คุณภาพการใหบ้ริการ 
ค่าสหสัมพนัธ์  

(r) 
Sig. 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ(S1) 0.867** 0.000* สูง 

2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(S2) 0.865** 0.000* สูง 

3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (S3) 0.871** 0.000* สูง 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ตอ่ลูกคา้ (S4) 0.908** 0.000* สูง 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (S5) 0.895** 0.000* สูง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัน้ี 

 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.867)  

 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดมี้ค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.865) 

 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงอยู ่(r = 0.871) 

 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.908) 
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 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.895) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผู ้

จ าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  พบวา่ ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์  และปัจจยัดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้น

สุขภาพออนไลน์ โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  นัน่คือปัจจยัดา้น

กิจกรรมโลจิสติกส์  และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีผลอยา่งมาก ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชรรร  เศรษฐยา

นนท ์(2554)  โดยไดท้ าการศึกษาถึงผลกระทบของการจดัการโลจิสตท่ี์ส่งผลต่อผลประกอบการของ

ร้านดอกไม ้  ในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยศึกษาเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่ง

รวดเร็ว ราคา และลกัษณะองคก์รผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการ

ขนส่งโลจิสติกส์ใหก้บัธุรกิจของตน พบวา่ การบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ราคา และ

ลกัษณะองคก์ร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95%   ในขณะท่ี

งานวิจยัของ ของ สิริกาญจน์  กมลปิยะพฒัน์ (2556)  ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ

บริการ และการประกนัสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั

ดา้นคุณภาพบริการ และการประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  

พบว่าสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการ  หรือบริษทัขนส่งสินคา้  เพื่อ

เป็นประโยชน์  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ดังนั้นผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันา ต่อไปดงัน้ี 
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1. ปัจจัยกจิกรรมโลจิสติกส์ 
 พบว่าปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์  ดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์  สูงท่ีสุด  คือ  ดา้นกิจกรรมการ

ขนส่ง  โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.863  ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงท่ีสุด จากทั้ งหมด 4 กิจกรรม ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ หรือบริษัทขนส่ง  ควรท่ีจะต้องให้ความส าคัญ ฝึกฝน อบรม พัฒนา เก่ียวกับ

กิจกรรมโลจิสติกส์ ดา้นการขนส่งให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืน 

และมัน่คง ในล าดบัต่อไป 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 พบว่าปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ  ดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์  สูงท่ีสุด  คือ  ดา้นการใหค้วาม

เช่ือมัน่ต่อลูกคา้  โดยมีค่าความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.908  ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงท่ีสุด จากทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ดงันั้นผูป้ระกอบการ หรือบริษทัขนส่ง  ควรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั ฝึกอบรม และพฒันาบุคคลากร

เก่ียวกบัเก่ียวเร่ืองของคุณภาพการใหบริการกบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของการให้ความเช่ือมัน่กบั

ลูกคา้ เป็นส าคญั 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. งานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่าย 
สินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  น้ีเก็บขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ซ่ึงอาจจะยงัไม่
ครอบคลุมมากพอ  ซ่ึงในอนัดบัต่อไป  ควรจะไปเก็บขอ้มูล  ในภูมิภาคอ่ืนๆดว้ย เพื่อเปรียบเทียบกนั  
 2.งานวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  จึงท าให้ผลการ
ทดสอบสมมุติบานในเร่ืองของความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะองค์กรไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ ซ่ึงในคร้ังต่อไป ควร
จะท าการศึกษาธุรกิจขนาดใหญ่ดว้ย ผลท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างจากคร้ังน้ี 
 

2. ควรเพิ่มในเร่ืองของการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก หรือใชวิ้ธีการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น 
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การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนบริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

EFFICIENCY OF ROAD TRANSPORT – SSK LOGISTICS CO., LTD. 

 

ธญัวฤณ   วทัโล1 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 2. เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางของพนกังานบริษทั 
เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากัด 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยการปฏิบัติงาน 5ส.ท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั โดยใชป้ระชากร
ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 172 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยัช้ินน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA (F-Test) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Enter 2 คร้ัง 
ซ่ึงประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทัว่ไปของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ต าแหน่งพนักงานขบัรถ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปัจจยั
ทรัพยากรการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นพนกังานมากท่ีสุด 
รองลงมา ดา้นวิธีการด าเนินงาน และน้อยท่ีสุดคือดา้นค่าจา้งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ
ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน โดยอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสร้างนิสัย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสะอาด และนอ้ยท่ีสุดดา้นสะสาง 
_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 The purposes of this research were: (1) To study the demographic characteristics that 
affect the efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. (2) To study the management 
resources factor of that affect efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. (3) To study the 
work factor 5s that affect the efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. The total is 172 
people of staff SSK Logistics Co., Ltd. The Questionnaire was used to collect data by analysis of 
frequency, percentage, average, standard deviation that using statistical analysis by descriptive 
statistics, independent simple T-test, One Way ANOVA and multiple regression analysis that using 
statistical analysis by inferential statistic. Using a computer program for processor. 
 The general of the people that is most respondents were male, age 41 -50  years old, 
education in primary level, marital status, work experience over 5 years old and has income average 
10,001 - 20,000 Baht per month. The results of the study were: (1) Management resources factor 
by average the most is man, the second is method and the lowest is money. (2)  Work factor 5s by 
average the most is shitsuke, the second is seiso and the lowest is Seiri. 
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บทน า 
 

 ปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนักนัอย่างสูงเพื่อให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งก าไรท่ีเพิ่ม

มากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากขึ้น ดงันั้น แต่ละหน่วยงานภายในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั

อย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจ าเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน  ด้วยเหตุ

ดงักล่าวกลยุทธ์ดา้นโลจิสติกส์ในปัจจุบนั จึงพยายามมุ่งเน้นประเด็นหลกัๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การลด

ต้นทุน (Cost Reduction) การลดการลงทุน (Capital Reduction) และการปรับปรุงการให้บริการ 

(Service Improvement) กันติชา บุญพิไล (กรรมการผู ้จัดการ Asia Corporate Alliance Co., Ltd. 

คณะกรรมการพฒันาองค์ความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และผูร่้วมก่อตั้งและท่ีปรึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, 2556) กิจกรรมดา้นการกระจาย

สินคา้และการขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับทั้งการลงทุนด้านทรัพยากร การบริหาร

ทรัพยากร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ การวางแผนและการจดัการท่ีดีจึง

เป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีจะช่วยให้การจดัการสินคา้คงคลงัรวมไปถึงการจดัการคลงัสินคา้และขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 การขนส่งมีความส าคัญแทบทุกภาคธุรกิจเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงและ

สนบัสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การจดัการวสัดุ คงคลงั กระบวนการจดัซ้ือ 

การจดัการคลงัสินคา้ รวมถึงการใหบ้ริการลูกคา้ การขนส่งถือเป็นตน้ทุนโลจิสติกส์และเป็นสัดส่วน

ท่ีส าคญัในการก าหนดราคาสินคา้ ทั้งน้ีอาจจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรูปแปบบการขนส่ง ประเภท

สินคา้ เส้นทางการขนส่ง ต าแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้และจ านวนคลงัสินคา้เป็นตน้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า

การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากตอ้งสามารถรับและส่งมอบสินคา้ให้ตรงเวลา สภาพของสินคา้ 

และตน้ทุนท่ีเหมาะสมดว้ย การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัอีก

ทางหน่ึง  

ปัญหาท่ีพบอยู่บ่อยคร้ังท่ีแสดงให้เห็นว่าการจัดการการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจทัว่ไป ประกอบดว้ยการจดัส่งท่ีไม่ตรงเวลา ตน้ทุนค่าขนส่งสูงเกินไป สินคา้เกิด

ความเสียหายระหว่างการจดัส่ง หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีมีความไม่



 

วารสารการเงนิ การลงทนุ การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

50 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

แน่นอนและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง การด าเนินการอาจจะตอ้งลงทุน

ซ้ือรถและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายและตน้ทุน ซ่ึงปัญหาท่ีพบท่ีท าให้การขนส่ง

ไม่มีประสิทธิภาพของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั ยกตวัอย่างเช่น การขนส่งท่ีไม่ตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด ขนส่งท่ีไม่ถูกตอ้งตามสถานท่ี ขาดความช านาญในการขบัขี่และเส้นทางในการขนส่ง 

หรือการใชค้วามเร็วเกิน ตามกฎจราจรท าใหมี้ความไม่ปลอดภยัในการขบัขี่ เป็นตน้ ดงันั้นผูศึ้กษาจึง

ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 

จ ากดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการให้บริการขนส่งได้ นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและ

กลบัมาใชบ้ริการอีก  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ของ

พนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของหลกัการทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ขนส่งทางของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังาน 5ส.ท่ีส่งผลประสิทธิภาพการขนส่งทาง
ถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการขบัขี่รถบรรทุกและการจดัการงานขนส่งแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร 8M’s มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทั 

เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 
3. ปัจจยัการปฏิบติังาน 5ส. มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทั เอสเอสเค 

โลจิสติคส์ จ ากดั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตวัแปรอิสระ 
 

 

 
 
 
 
 
 
       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ

การศึกษา 

สถานภาพ 

ประสบการท างาน 

ต าแหน่ง 

รายได ้

ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร  

พนกังาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

วิธีการด าเนินงาน 

ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายใน การด าเนินการ 

การบริหารจดัการ 

ปัจจยัในการปฎิบติังาน 5 ส. 

สะสาง 

สะดวก 

สะอาด 

สุขลกัษณะ 

สร้างนิสัย 

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของ

พนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 

จ ากดั 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลวิจยัน้ีน าไปปรับใช ้เพื่อใหก้ารบริการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. ผลวิจยัน้ีไปใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกีย่วข้องประสิทธิภาพ 
จตุพล พฒันกิจเจริญการ (2552, หนา้ 32) สรุปไวว้า่ ประสิทธิภาพในการปฎิบติังานคือการ

ปฎิบติังานหรือการท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีไดมี้การตั้งเป้าหมายไว ้โดยสามารถปฏิบติัไดเ้ป็นไปตามท่ี
วางแผน การใชท้รัพยากรท่ีก าหนดไว ้ทนัเวลา ไดคุ้ณภาพ ไดผ้ลงานเท่ากบัหรือเพิ่มขึ้นกวา่ปัจจยั
น าเขา้ 
 สมพิศ สุขแสน (2556) การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน

หลกัคือ ผูท่ี้ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการ

ปฎิบัติตัวในการท างานและการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1. ความฉับไว หมายถึงการใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมตอ้งการความ
รวดเร็ว ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการใหบ้ริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2. ความถูกตอ้งแม่นย  า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย  าในกฎระเบียบ 
ขอ้มูล ตวัเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร  

3. ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีท าอยู่
ตลอดเวลา คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องค์กร 
ผูอ่ื้น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานใหดี้ขึ้น 

4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผสั ได้ลงมือ
ปฏิบติับ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ดา้นวิชาการแต่เพียงอยา่งเดียว การเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานสูง 
จะท างานผิดพลาดน้อย สมควรท่ีองค์กรจะตอ้งรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยู่กับองค์กรให้นานท่ีสุด 
เพราะคนเหล่าน้ีจะท าใหอ้งคก์รพฒันาไดเ้ร็ว 
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5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ให้บริการท่ีลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นตน้
คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้ตลอดเวลา ไม่ใช่คนท่ีชอบ 
ท างานตามค าสั่ง และจะตอ้งไม่ท างานประจ าวนัเหมือนกบัหุ่นยนต ์

ผูท่ี้จะท าางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการท างาน มีการพฒันาการท่ีดีและ

ควรมีเทคนิคในการท างานร่วมดว้ยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. ตั้งเป้าหมายในการท างาน ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ในการท างานทุกคร้ังตอ้งตั้งเป้าหมายในการ

ท างานล่วงหนา้ และตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบติัไดจ้ริงทั้งเป้าหมาย

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวางแผนการท างานไวล้่วงหนา้ ซ่ึงจะ

ช่วยท าใหก้ารปฏิบติังานมีทิศทาง ผิดพลาดนอ้ย และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 

2. บริหารเวลา การบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข
และความส าเร็จใหแ้ก่ตนเองและการท างาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเร่ืองเวลาเป็นส่ิงส าคญัมาก  

3. การเพิ่มความมั่นใจในการท างานให้ตนเอง ปัจจุบันมีคนจ านวนไม่น้อยท่ีขาดความ
เช่ือมั่นในตนเองหรือขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ดูถูก
ความสามารถของตนเอง คิดว่ามีปมด้อย ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน และคิดว่าหมดหวงัท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

4. มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีมหรือสร้างการท างานเป็นทีมให้เขม้แข็งเพราะ
ทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการท างานได้ ผูน้ าต้องเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถ มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนั มีความรักในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจใน
การท างานอย่างจริงจงัจริงใจ ขจดัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานท่ีดีระหว่างกนั และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานร่วมกนั 

5. ตอ้งมีคุณธรรมในการท างาน คือตอ้งมีความพอใจและรักใคร่ในงานท่ีท าอย่างจริงจงัมี
ความเพียรพยายามในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีใจจดจ่อต่องาน
ท่ีท า มีสมาธิไม่วอกแวกการทานผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานท่ีท าอยู่เสมอ หาก
เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายหรือผิดพลาดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานในองคก์รทุกคน
จะตอ้งไม่ปฏิบติัหรือประพฤติในส่ิงท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร หรือเกิดความล าเอียงใน
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การปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได ้โดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

6. ฝึกเป็นคนท่ีชอบกระท าหรือลงมือปฏิบติัมากกวา่พูด 
7. กระตุน้เตือนตวัเองหรือสร้างแรงจูงใจภายในให้อยากท างานตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งให้

ใครบงัคบั มีศรัทธาในงานและองคก์รท่ีท างานอยู ่ 
8. ปรับทัศนคติและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมเสียใหม่ เช่น การท างานเป็นเล่น การประจบ

สอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอยา่งไร้เหตุผล ตลอดจนนิสัยท่ีไม่พึงประสงคต์่าง ๆ  
9. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน เช่น รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การยิ้มแยม้แจ่มใสต่อกนั 

ให้อภยักนั รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีท่ีจะผูกมิตรไมตรีแก่กนั
ความสัมพนัธ์ในองค์กรจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซ่ึงกันและกัน และจะช่วยผลกัดันให้งาน
บรรลุผลส าเร็จไดต้ามท่ีมุ่งหมายไว ้
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โล
จิสติคส์ จ ากดั คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ พนักงานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั จ านวน 172 คน โดยท าการศึกษาจากประชากร
ทั้งหมดขององค์กร ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบหาความตรง 
ของเน้ือหา โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ตอ้ง
ไม่ต ่ากว่า 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) และพบว่า มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 
  1) การวิ เคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย  ได้ใช้สถิติเชิง
พรรณนาส าหรับอธิบายผล โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2) การวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ
วิ เคราะห์  t-test และ One-Way ANOVA (F-test) และวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis : MRA) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 143 
คน (ร้อยละ 83.10) มีอายุเฉล่ียในช่วง 41 - 50 ปีมากท่ีสุด จ านวน 64คน (ร้อยละ 37.20) ได้รับ
การศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 104 คน (ร้อยละ 60.50) มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 133 คน (ร้อยละ 77.30) ผูมี้ประสบการท างานหรือระยะการท างานมากกว่า  5 ปีขึ้นไป 
จ านวน 85 คน (ร้อยละ 49.40 ) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งพนกังานขบัรถ มีมากท่ีสุด 
จ านวน 141 คน (ร้อยละ 82.00 ) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 
81 คน (ร้อยละ 47.10 )   
 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นดา้นทรัพยากรการบริหาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทรัพยากรการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั 
เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัดา้นพนกังานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.93) รองมาได้แก่ ด้านวิธีการด าเนินงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55) ด้านการบริหารจัดการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55) ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) และน้อยท่ีสุดด้านค่าจ้างและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92) ตามล าดบั 
 ขอ้มูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส.ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทาง
ถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบั
ดา้นสร้างนิสัยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22) รองมาไดแ้ก่ ดา้นสะอาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03) ดา้น
สุขลักษณะ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.90) ด้านสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.88) และน้อยท่ีสุดด้านสะสาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75) ตามล าดบั 

ขอ้มูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงานบริษทั 
เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัความสามารถขนส่งตรง
ตามเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69) รองมาไดแ้ก่ สามารถขนส่งถูกตอ้งตามสถานท่ี 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68) การใช้รถไดเ้หมาะสมกบังานและน ้ าหนักสินคา้ท่ีบรรทุกเพื่อช่วยประหยดั
น ้ ามนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67) สามารถลดอุบติัเหตุจากการท างานน ้ ามนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66) และ
นอ้ยท่ีสุดมีความช านาญในการขบัขี่และเส้นทางในการขนส่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65) ตามล าดบั 
 
 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 1 :  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยทรัพยากรการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.182 0.462  2.559 0.011   
1. ดา้นพนกังาน -0.292 0.131 -0.140 -2.226 0.027* 0.696 1.437 
2. ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 0.233 0.126 0.183 1.845 0.067 0.278 3.592 
3. ดา้นวิธีการด าเนินงาน  0.098 0.106 0.088 0.925 0.356 0.303 3.300 
4. ดา้นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการ 

-0.098 0.080 -0.085 -1.229 0.221 0.571 1.751 

5. ดา้นการบริหารจดัการ 0.780 0.146 0.619 5.343 0.000* 0.205 4.883 
R = 0.737, R2 = 0.544   Adj. R2 = 0.530, SEE = 0.767, F = 39.544, Sig.= 0.000*                      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี1 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.737) มีอ านาจใน

การพยากรณ์ร้อยละ 53.00 (R2 = 0.530) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.767 (SEE = 

0.767)  

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค 

โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการ (B = 0.619) รองลงมาดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

(B = 0.183) ดา้นวิธีการด าเนินงาน (B = 0.088) ดา้นพนกังาน (B = -0.140) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการ

ดา้นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (B = -0.085) ตามล าดบั 

ผูว้ิจัยได้ท าการยืนยนัด้วยวิธี Enter อีกคร้ัง เพื่อยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจัยทรัพยากรการ

บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั

ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ 
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ตารางท่ี  2:  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยทรัพยากรการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.229 0.444  2.769 0.006   
- ดา้นพนกังาน (X1) -0.255 0.129 -0.122 -1.972 0.050* 0.748 1.337 
- ดา้นการบริหารจดัการ
(X5) 

0.971 0.078 0.771 12.431 0.000* 0.748 1.337 

R = 0.717, R2 = 0.514   Adj. R2 = 0.509, SEE = 0.785, F = 89.465, Sig. = 
0.000*                    

  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากัดได้แก่ ด้าน

พนกังานและดา้นการบริหารจดัการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.717) มีอ านาจในการพยากรณ์

ร้อยละ 50.90 (R2 = 0.509) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.785 (SEE = 0.785)  

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิ

สติกส์ จ ากัด มากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ (B = 0.771) และด้านพนักงาน (B = -0.122) 

ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3: ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัการปฏิบติังาน 5
ส. 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.554 0.271  5.728 0.000   
- ดา้นสะสาง (S1) 0.542 0.275 0.396 1.974 0.050* 0.107 9.369 
- ดา้นสะดวก (S2) -0.552 0.596 -0.436 -0.926 0.356 0.019 51.729 
- ดา้นสะอาด (S3) 0.263 0.191 0.229 1.379 0.170 0.155 6.444 
- ดา้นสุขลกัษณะ (S4) 0.163 0.415 0.133 0.392 0.695 0.037 26.775 
- ดา้นสร้างนิสัย (S5) 0.294 0.126 0.274 2.341 0.020* 0.314 3.184 
R = 0.537, R2 = 0.288   Adj. R2 = 0.267, SEE = 0.958, F = 13.446, Sig.= 0.000*                      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.537) มีอ านาจ

ในการพยากรณ์ร้อยละ 26.70 (R2 = 0.267) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.958 

(SEE = 0.958)  

 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอส

เอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นสะสาง (B = 0.396) รองลงมาดา้นสร้างนิสัย (B = 0.274) 

ดา้นสะอาด (B = 0.229) ดา้นสุขลกัษณะ (B = 0.133) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสะดวก (B = -0.436) 

ตามล าดบั 

ผูว้ิจยัไดท้ าการยืนยนัดว้ยวิธี Enter อีกคร้ัง เพื่อยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจยัทรัพยากรการ

บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ 

จ ากดัไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ 
 

ตารางท่ี 4: ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 
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ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.596 0.268  5.952 0.000   
- ดา้นสะสาง (S1) 0.378 0.124 0.276 3.063 0.003* 0.524 1.907 
- ดา้นสร้างนิสัย (S5) 0.321 0.097 0.299 3.315 0.001* 0.524 1.907 
R = 0.529, R2 = 0.280   Adj. R2 = 0.271, SEE = 0.956, F = 32.786, Sig. = 
0.000*                    

  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดัไดแ้ก่ 

ดา้นสะสางและดา้นสร้างนิสัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยูใ่นระดบัมาก (R = 0.7529) มีอ านาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 27.10 (R2 = 0.271) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.956 (SEE = 0.956)  

 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค 
โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นสะสาง (B = 0.276) และดา้นสร้างนิสัย (B = 0.299) ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ท างานและรายได้ แตกต่างกนัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนพนักงานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบผลการวิจยั อาภาวรรณ สุขเหลืองและพินยั วิถี
สวสัด์ิ (2562) ปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ท างาน และรายได้ท่ีต่างกนัของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ พนักงานท่ีมี ประสบการณ์ และรายได้ท่ีต่างกัน ความรู้ความสามารถ ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน และความรับผิดชอบแตกต่างกันอาจท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถท่ี 6 ทั้งในภาพรวมและรายไดแ้ตกต่างกนั  
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ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ขอ้คน้พบ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
พนักงานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากัด ด้านพนักงานและด้านการบริหารจดัการ อยู่ใน
ระดบัมาก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นพนักงาน (คน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการดา้น
คน ความช านาญในงานท่ีท า การปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัย 
วิภาดา ทองรอด (2555) กล่าวว่า การบริหารจดัการ เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะน าหน่วยงานไปสู่
จุดหมายท่ีวางไว ้เป็นการท างานกบับุคคลและกลุ่มบุคคลโดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัดุส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั 
คือการวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุมเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมาย
ส าคญัในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครบถว้นแลว้ การบริหารเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรม โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์ารเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารในเร่ืองการจดัการเวลาและวางแผนการ การก าหนดนโยบายในการปฏิบติังาน รวมถึง
การปรับปรุงวิธีการระเบียบหรือเทคนิคในการปฏิบติังานให้ทนัสมยัและสามารถน ามาใชจ้ริงได้ ซ่ึง
สอดคล้องกบผลการวิจัย สุญาณี ฉิมอ ่า (2550) กล่าวว่า การบริหารจัดการป็นการบริหารของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีเทคนิควิธีการมาด าเนินการโดยการน ากลุ่มต่าง  ๆ ท่ีมีคนหมู่มากมารวมกันและ
ร่วมกนัท างานเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นส าเร็จผลโดยไดป้ระสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีตั้งไว ้โดยใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด 

ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ขอ้คน้พบ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางถนนพนกังานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั ดา้นสะสางและดา้นสร้างนิสัย อยูใ่นระดบั
ปานกลาง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ด้านสะสาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญการสะสาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
พนกังานมีจดัแผนผงัการจดัวางอุปกรณ์ และติดป้ายช่ือ หรือการแบ่งท่ีเก็บอุปกรณ์ซ่อม และอุปกรณ์
ออฟฟิศใหเ้ป็นสัดส่วนยงัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบผลการวิจยั เพญ็จนัทร์ บวัซาว (2556) กล่าวว่า 
พนกังานมีการปฏิบติักิจกรรม 5ส ดา้นสะสาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะ 

พนกังานมีการแยกประเภทอุปกรณ์การใชง้านยงัไม่ถูกตอ้ง 
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 ดา้นสร้างนิสัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัการสร้างนิสัย ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
พนกังานให้ความส าคญัเก่ียวกบั ภาพรวมของบริษทัในการปฏิบติังานท่ีดี และพร้อมรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ รวมถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของพนักงาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สรัญญา มีศิลป์ 
(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทัประกอบรถยนต์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี พบว่าพนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจปฏิบติั
ผลประโยชน์และการประเมินผลต่อกิจกรรม 5 สภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  

1. ผูบ้ริหารและหัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูล
เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งของบริษทั 

2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. บริษทัควรศึกษาประเมินความคิดเห็นจากผูใ้ช้บริการของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 
จ ากดั เพื่อทราบถึงความตอ้งการและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อประะสิทธิภาพการ
บริการเพิ่มมากยิง่ขึ้น ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทั้งภายในหรือภายนอกบริษทั 

3. บริษทัควรจดัท างานวิจยัโดยการท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น  
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ปัจจัยส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กลุ่มธุรกจิผลติแม่พมิพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยา 

FACTORS AFFECTING TO HAPPINESS IN PERSONAL WORKING OF 
SME’S PRINTING BUSINESS IN PATHUMTHANI AND AYUTTHAYA 

PROVINCE.   
ยนืยงค ์ศรีหาภูธร1  พวงเพชร สุขประเสริฐ2 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจยัเร่ืองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ
พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์   เขตปทุมธานีและเขต
อยุธยา   ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์แยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยุธยา  และเพื่อให้สามารถนํา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยาไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได้ โดยกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ พนกังานท่ีทาํงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจผลิต
แม่พิมพเ์ขตปทุมธานีและเขตอยุธยา จาํนวนทั้งส้ิน 9 บริษทัและมีจาํนวนพนกังานทั้งหมด 137 คน 
โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น การสัมภาษณ์พนกังานจาํนวน 8 คนจากหน่ึงในบริษทั
กลุ่มตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามจาํนวน 137 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานในบริษทัขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์ เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ีหน่ึงคือ ปัจจยั
การพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ รองลงมาคือปัจจยัเวลาในการทาํงาน ต่อมาลาํดบัท่ีสาม ปัจจยัความรัก

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยการจดัการ มหาวิทยาลยั        
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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งานและความพึงพอใจในงานท่ีทาํต่อมาคือ ปัจจยัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และลาํดบัสุดทา้ย
คือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข, ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์
  

Abstract 
  The objective of this research is to study factors that effects to the happiness in personal 
working of SME’s printing business in Pathumthai and Ayutthaya province. This research study 
about factors that effects to happiness in personal working of printing business’s staff devided by 
the areas of Pathumthani and Ayutthaya province and able adapt those factors in organizations. The 
sample group were staffs of printing businesses in Pathumthani and Ayutthaya province, total 9 
companies and 137 employees were selected as the sample group. The data were collected by using 
interview 8 employees and using questionaire with 137 employees who work in printing businesses 
in Pathumthani and Ayutthaya province. The statistic test for this research were percentage, mean 
and standardiviation.    
 The result of this research shown that the factors affecting to the happiness in personal 
working of SME’s printing business in Pathumthai and Ayutthaya province are 1) development and 
learning, 2) working time, 3) love and contentment in job, 4) the relationship with colleagues and 
the last factor is salary and income.   
   
Key words: factors affecting to happiness, printing business  
 
บทน า 
 การศึกษา มนุษยท์ุกคนส่วนใหญ่เม่ือย่างเข้าสู่วยัทาํงานก็ล้วนแต่ต้องมีการทาํงาน ซ่ึง

โดยทัว่ไปคนทาํงานใช้เวลาไม่ตํ่ากว่าหน่ึงในสามของแต่ละวนั ใช้ชีวิตอยู่ในท่ีทาํงานเสมือนเป็น

บา้นหลงัท่ีสองโดยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกในการทาํงานไปไม่วา่จะเป็นการทาํงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ผลตอบแทนแลว้นาํมาใชต้อบสนองความตอ้งการของเราบางอย่าง เช่น ตอ้งการเงินเดือนเพื่อเล้ียง

ชีพตนเองและครอบครัวบางคนตอ้งการไดช่ื้อเสียงการได้รับการยกย่อง บา้งก็ทาํงานก็เพื่อเป็นท่ี
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ยอมรับในสังคม บางคนทาํงานเพื่อความร่ํารวยเงินทอง ฯลฯ ซ่ึงเหตุผลของแต่ละคนท่ีทาํงานมีความ

แตกต่างกนัออกไป  ในการทาํงานส่วนใหญ่มกัจะมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัไปของตวับุคคล และผลท่ี

ตามมาของการทาํงานเป็นระยะเวลาหน่ึงคือ อาการเม่ือยลา้  เบ่ือหน่ายจากงาน บางคนท่ีเป็นระดบั

บริหารก็มกัจะเกิดความเครียดเกิดขึ้น จากการทาํงานในองค์การซ่ึงมกัจะเกิดปัญหาในเร่ืองความ

ขดัแยง้กนั และจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งปัจจยัภายนอกและภายใน

องคก์ารเอง ลว้นมีความเครียดและความกดดนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดด้งันั้นจึงปฏิเสธไม่ไดว้่าทุกคน

จึงตอ้งการแสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีอยู่รอบตวั ทั้งจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การทาํงาน รู้สึก

ผอ่นคลายความกดดนั แต่มีส่วนหน่ึงท่ีโชคดีท่ีสามารถมีความสุขในการทาํงานเกิดขึ้นได ้จากท่ีผ่าน

มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไปว่าปัจจยัท่ีทาํให้คนทาํงานอยู่ในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงนั้นขึ้นอยูก่บั

เงินเดือน รายได ้ไดเ้งินเดือนเยอะสามารถนาํไปใช้ไดส้ะดวกในการดาํรงชีวิต หรือการท่ีมีเพื่อน

ร่วมงานความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีหัวหน้าท่ีเขา้ถึงได้ สุขภาพกายใจ และอารมณ์ รวมถึง

สภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานท่ีดี จึงทาํให้บุคลนั้นยงัคงสภาพการทาํงานในองค์การนั้นๆ แต่เม่ือมาถึง

สภาวการณ์ขององค์การต่างในปัจจุบันท่ีพบว่าเกิดปัญหาด้านทรัพยากรด้านบุคคลากรท่ี มีการ

ลาออกจากงาน เปล่ียนงานบ่อย การขาดการเอาใจใส่ในงานจนส่งผลต่อการท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังานท่ีไม่เป็นมาตรฐานท่ีกาํหนด ส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายขององคก์ารซ่ึงส่วน

ใหญ่แลว้ปัญหาน้ีถูกมองว่าสาเหตุท่ีมีอตัราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัจจยั

ดา้นเงินเดือน รายไดน้อ้ย หรือเกิดจากความขดัแยง้ในองคก์รบา้ง ไม่มีความกา้วหนา้ในงาน ไม่ชอบ

ในงานท่ีทาํ แต่มองขา้มในเร่ืองของส่ิงท่ีทาํให้คนทาํงานมีความสุขท่ีจะส่งผลดีต่อทั้งตนเองและ ต่อ

การทาํงานและทา้ยท่ีสุดก็มีผลดีต่อองคก์าร 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสุขในการทํางานของมาเนีย  (Manion,2003) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบของความสุขในการทาํงานจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงาน

พยาบาลมาเนียนไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานไวว้่าความสุขในการทาํงานคือการ

เรียนรู้จากการกระทาํการสร้างสรรคข์องตนเองการแสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะมีความปลาบปล้ืม

ใจนาํไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยความรู้สึกอยากท่ีจะทาํงานบุคลากรมี

ความผูกพนัและมีความพึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติังานและยงัพบว่าความรู้สึกมีความสุขในการทาํงานและ
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มีความพึ่ งพอใจในงานส่วนหน่ึงเป็นผลจากการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสร้างโอกาสให้

พนักงานรู้สึกถึงการท่ีทาํงานอย่างมีความหมายความสุขซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการทาํงานนั้ นมี

ความสําคญัต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได ้การทาํงานให้เต็มไปดว้ยความสุข พลงังานใน

ร่างกายจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดงัจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนันั้นหลายๆองค์การได้ให้ความสําคญัในการ

เสริมสร้างความสุขในการทาํงานเพราะเห็นแลว้ว่าความสุขท่ีเพิ่มขึ้นนั้นเท่ากบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานเพิ่มขึ้นนั้นความสําเร็จของผลการปฏิบติังานก็เพิ่มขึ้นอีกทั้งการสร้างความสุขท่ีดีในองคก์าร

หรือการเป็นองค์การแห่งความสุขนั้นไม่เพียงแต่สร้าง ความพึงพอใจในการทาํงาน ยงัสามารถลด

อตัราการขาดงาน และการลาออกแลว้ องคก์ารในปัจจุบนัจึงไดก้็ไดใ้ห้ความสําคญักบัประเด็นของ

ความสุขในการทาํงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในองคก์ารมีความพึงพอใจ การมีสุขภาพกายและ

ใจท่ีดี นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น บริษทั Google ท่ีมุ่งเน้นในการสร้างความสุขในการ

ทาํงาน บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย จนส่งผลให้เกิดการคิดคน้นวตักรรม ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆกบั

ธุรกิจ อัตราการลาออกตํ่า ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพของพนักงานก็จะลดลง เน่ืองมาจาก

ผลกระทบจากความเครียดในการทาํงานลดลง ส่งผลต่อ ผลกาํไรท่ีเห็นไดใ้นปัจจุบนัของบริษทัส่วน

ในประเทศไทยนั้นยกตวัอย่างเช่นท่ี SCG มีการให้ความสําคญัในการดูแลพนักงานพนักงานเป็น

ทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุดและดูแลพฒันาอย่างต่อเน่ืองดา้นการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว

เดียวกันวฒันธรรมการทาํงานแบบพี่น้อง เน้นบรรยากาศ การทาํงานเป็นทีมพนักงานรุ่นพี่เป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้ วิธีการทาํงาน และวฒันธรรมองค์กรให้กบัน้องใหม่เพื่อให้สามารถปรับตวัและ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  

 จากขอ้มูลดังกล่าวขั้นตน้ จึงเป็นท่ีมาของผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีประสบปัญหาการยา้ยงาน ลาออกจากงาน 

การขาดงานอยูเ่ป็นประจาํส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เม่ือทราบปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน

และนาํไปสู่การสร้างให้เกิดในองคก์ารเพื่อท่ีจะสามารถลดปัญหาอตัราการยา้ยงาน ลาออก การขาด

งานลางาน ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพของพนักงาน การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การพฒันา

องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

2. เพื่อให้สามารถนาํปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาด

กลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยาไปประยกุตใ์ชใ้น

องคก์รได ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

รายได ้

ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการทาํงาน 

ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
 
 

 

ความสุขในการทาํงาน 
ของพนกังานในบริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจ 
ผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานี 

และเขตอยธุยา 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
2. ความรักในงาน พึงพอใจในงาน 

3. เงินเดือนรายได ้
4. เวลาในการทาํงานยืดหยุน่ได ้

5. พฒันาเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

 2. สามารถนาํปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์แยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยุธยา  ไปประยุกต์ใช้ใน

องคก์รอ่ืนได ้

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดความสุขในการท างาน 

กระทรวงสาธารณสุข (2548) อธิบายความหมายของความสุขไว้ว่า  ความสุขคือ

ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข 

จงจิต เลิศวิบูรณ์มงคล (2547) กล่าวไวว้่า ความสุขหมายถึงกิจกรรมเชิงปัญญาและเหตุผล

ท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อบุคคลอนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จของชีวิต 

พรรณิภา สืบสุข.(2548) กล่าวไวว้่าการท่ีบุคคลไดก้ระทาํในส่ิงท่ีตนรักรู้สึกสนุกสนาน

และศรัทธาในส่ิงท่ีทาํ มีความพอใจในการปฏิบติั ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเกิดความสร้างสรรคสุ์ขเชิง

บวก 

อภิชยั มงคล (2552) อธิบายวา่ความหมายของความสุขหมายถึงสภาพชีวิตท่ีเป็นสุขอนัเป็น

ผลจากความสามารถในการขจดัปัญหาในการดาํเนินชีวิตท่ีมีศกัยภาพท่ี จะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ไปความสุขจึงสามารถคน้หาไดจ้ากตวัของเราเอง 
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          Peter Warr (2007) (อ้างถึงใน พิชญา วะนะสุข, 2552) ความสุขในการทํางาน หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในใจท่ีมีต่องาน พึงพอใจในงานและมีสาเหตุปัจจยัจาก 

1. ความร่ืนรมยใ์นงาน คือ สนับสนุนกับการทาํงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ 

ในขณะทาํงาน   

2. ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจในงาน เป็นความรู้สึกดีความถูกใจและยินดีในการ

ทาํ          

3. ความกระตือรือร้น โดยเกิดความรู้สึกวา่อยากทาํงาน มีชีวิตชีวาในการทาํงาน ความรู้สึก

ของอยากทาํงานคล่องแคล่วรวดเร็ว  

Positive Sharing Company โดย Chieft Happiness Officer Alexander Kjerulf  (อ้างถึงใน

บุญจง ชวศิริวงษ์, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการทาํงาน หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของคนต่อเหตุการณ์ในการทาํงานโดยท่ีบุคคลนั้น ประกอบดว้ย 

1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกบังานกระทาํ  

  2. ทาํงานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจกบังาน 

3. ทาํงานร่วมกบัคนดี  

4. ยอมรับวา่งานท่ีกระทาํอยูน่ั้นมีความสาํคญั  

5. มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระทาํ 

6. มีความรับผิดชอบต่องานกระทาํ 

7. รู้สึกสนุกมีความสุขในการทาํงาน 

8. มีความรู้สึกวา่ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการทาํงาน 
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จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีสามารถกล่าวโดยสรุปความสุขในการทาํงาน หมายถึงความรู้สึกท่ี

เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนต่อเหตุการณ์ในการทาํงานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทาํให้เกิดขึ้นใน

การทาํงาน โดยท่ีบุคคลกบังานท่ีทาํมีความสําคญั เกิดความภาคภูมิใจในงาน ไดท้าํงานร่วมกบัคนดี

เห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระทาํ มีความสุขในการรับผิดชอบ และรู้ไดว้า่ไดรั้บการสนบัสนุน  

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

 Manion (2003) ได้กล่าวไว้ว่าความสุขในการทํางาน (Joy at Work) ตามแนวคิดของ 

Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551, หน้า 39) หมายถึงผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการ

กระทาํ การสร้างสรรคข์องตนเอง การแสดงออกโดยการยิม้หวัเราะมีความปลาบปล้ืมใจ นาํไปสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังาน เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์ใน การ

ทํางานเพิ่มมากขึ้ นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการประสบความสําเร็จในการทาํงาน ทาํให้แสดงอารมณ์ในทางบวก  

(อา้งถึงใน กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ความสุขสนุกสนานทาํให้สถานท่ีทาํงานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ มี

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดี บุคคลท่ีปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขสนุกสนาน ทาํให้เกิด

สัมพนัธ์ภาพท่ีดีในท่ีทาํงาน มี ความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความผูกผนัในงานทาํให้คง

อยู่ในองคก์รต่อไป บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขสนุกสนานทาํให้เกิดสัมพนัธ์ภาพท่ีดีใน

ท่ีทาํงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความผูกผนัในงานทาํให้คงอยู่ในองคก์รต่อไป 

มุ่งอธิบายโดยปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมาของความสุข 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. การติดต่อสัมพนัธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ 

ของบุคลากรในสถานท่ีทาํงาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกนัทาํงานเกิดสังคม การทาํงานเกิด สัมพนัธ์

ภาพท่ีดีกับบุคลากรท่ีตนปฏิบติังาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การสนทนา พูดคุย      

อยา่งเป็นมิตรใหก้ารช่วยเหลือ ซ่ึงไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน เกิดมิตรภาพระหวา่ง ปฏิบติังาน

กับบุคลากร และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนได้อยู่ทามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรักและความ

ปรารถนา ดีต่อกนั  



 

วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที่ 10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

72 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

2.  ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกผนั อย่าง

เหนียวแน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ  มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็น 

องคป์ระกอบของงานกระต่ือรือร้น ต่ืนเตน้ดีใจเพลิดเพลินในการท่ีจะปฏิบติังาน และปรารถนาท่ีจะ 

ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจรู้สึกเป็นสุข เม่ือไดป้ฏิบติังานมีความภูมิใจท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ใน

งาน 

3.  ความสําเร็จในงาน (Work Achievement)หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบติังานได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยไดรั้บความสาํเร็จในการทาํงานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ีทา้ทายให้

สําเร็จ มีอิสระในการทาํงานเกิดผลลพัธ์ การทาํงานไปในทางบวก ทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิด

ความภาคภูมิใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เพื่อปฏิบติังานใหส้าํเร็จมีความกา้วหนา้ และ

ทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา 

4.  การเป็นท่ียอมรับ (Recognition)หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับและความ

เช่ือถือจากผูร่้วมงานผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึง ความพยายามเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัของตน ไดรั้บ

การยอมรับจากผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บความคาดหวงัท่ีดีในการปฏิบติังานและ ความ

ไวว้างใจจากผูร่้วมงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูร่้วมงาน 

Diener (2003) (อา้งถึงในจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล, 2547)  ไดใ้ห้คาํอธิบายไวว้่า  ปัจจยัหรือ

องคป์ระกอบของความสุขอารมณ์ดา้นบวกของอารมณ์ในช่วงชีวิตหน่ึง และความสุขเป็นส่ิงท่ีสาํคญั

หรือเป็นรากฐานของการดาํรงชีวิตเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีท่ีใชป้ระเมินความเป็นอยูห่รือเป้าหมาย

หลกัของชีวิตคนท่ีมีความสุข เกิดขึ้นได้จากปัจจยัแตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ 

สภาพแวดลอ้ม และองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

1. ความพึ่งพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)การท่ีบุคคลมีความพอใจในส่ิงท่ีตนเป็นและ

กระทาํอยู่มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิตสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สรุป ปัจจยัความสุขของ

คนทาํงาน มาจากความตอ้งการของบุคคลมีทั้งความตอ้งการทากายภาพและความตอ้งการทางจิตใจ

หรือสังคม ความตอ้งการอาจแบ่งเป็นความตอ้งการภายนอกและความตอ้งการภายใน ซ่ึงไดรั้บการ
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ตอบสนอง ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจ และยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้น โดยไม่จาํเป็นต้อง

ปรับตวั  

2. ความพึ่งพอใจในงาน (Work Satisfaction) การท่ีบุคคลไดก้ระทาํในส่ิงท่ีตนรักและชอบ

พอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานมีความสุข เม่ืองานท่ีกระทาํสาํเร็จลุล่วงตาม 

เป้าหมาย ตลอดจนทาํงานใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

 3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับส่ิงท่ีดี 

ร่ืนรมยห์รรษาสนุกสนาน กับการทาํงานยิ้มแยม้แจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอ ขณะทาํงานเล่ือมใส 

ศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระทาํ รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานท่ีกระทาํ  

 4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเป็นทุกขก์บัส่ิงไม่ดีท่ี เกิดขึ้น

ในการทาํงาน เช่น คบัขอ้งใจเบ่ือหน่ายเศร้าหมองไม่สบายใจ เม่ือเห็นการกระทาํท่ี ไม่ซ่ือสัตย์ 

หรือไม่ถูกตอ้งอยากปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้น เพือ่สนองความตอ้งการของตนใหมี้ความสุข 

 ชาญวิทย ์วสันตธ์นารัตน (2551) สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ไดน้าํเสนอแนวทางการสร้างองคก์ารแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดว้ยความสุข 8 

ประการและก่อให้เกิดสุขาวะท่ีมี 4 มิติคือกายใจสังคมและจิตวิญญาณซ่ึงมีอยู่3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ความสุขของคนความสุขของครอบครัวความสุขของสังคมการสร้างความสุขในท่ีทาํงานจะทาํให้

บุคลากรมีความสุขดาํรงชีวิตอย่างเหมาะสมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงานเกิดบรรยากาศ

ในการทาํงานท่ีดีมีแรงจูงใจในการทาํงานมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีองคก์ารเองก็จะไดรั้บประโยชน์จาก

การมีบุคลากรกระตือรือร้นเป่ียมไปด้วยพลงัแห่งความคิดและการเพิ่มผลการปฏิบติังานโดยแบ่ง

ออกเป็น 

1. ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการรู้จกัใชชี้วิตเป็นสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่



 

วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที่ 10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

74 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

2. นํ้าใจงาม (Happy Heart) ความมีนํ้าใจเอ้ืออาทรต่อกนัและกนัในองคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัท่ี

เช่ือว่าไม่มีใครอยู่ ได้คนเดียวในโลกต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่าเม่ือคิดถึงคนอ่ืนก็มี

ความสุขใจเกิดขึ้น 

3. ผอ่นคลาย (Happy Relax) ตอ้งรู้จกัการผอ่นคลายตอ้ส่ิงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตไม่ว่าจะ

เป็นการทาํงานหรือการใชชี้วิตตอ้งรู้จกัปล่อยวางตอ้งมีคาํวา่หยดุเพื่อจะมีสติแลว้คิดเดินต่อไป 

4. พฒันาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการได้เรียนรู้พฒันาสมองตวัเองจากแหล่ง

ต่างๆ นาํไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความกา้วหน้าในการทาํงานคนเราเรียนเพื่อรู้มีปัญญากา้วหน้า

ในชีวิตเป็นส่ิงสาํคญัอนาคตกา้วหนา้เงินทองเกียรติยศช่ือเสียงความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยม์นัเกิด

จากการเรียนรู้พฒันาตนเอง 

5. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการดาํเนินชีวิต

ความสุขของคนทาํงานเกิดได้จากธรรมะจริยธรรมความซ่ือสัตย์เป็นสําคัญของมนุษย์ทุกคนท่ี

องคก์ารตอ้งสร้าง 

6. ปลอดหน้ี (Happy Money) มีเงินรู้จกัเก็บรู้จกัใชไ้ม่เป็นหน้ีถา้เช่ือว่าหาความสุขดว้ยเงิน

ไม่มีวนัพอเงินสําคญัแต่ไม่ใช่ท่ีสุดเพราะบางคร้ังเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริงๆ

แลว้สุขไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนอยูท่ี่รู้จกัพอ 

7. สร้างความสุขจากการมีครอบครัวท่ีดี (Happy Family) ครอบครัวท่ีเข้มแข็งย่อมเป็น

ครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คงความสุขท่ีให้กบัคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ ญาติผูใ้หญ่

บุตรภรรยาหรือหลานคือการสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหค้รอบครัว 

8. ความสุขท่ีเกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได้เม่ือมีความรักความ

สามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชนคนทาํงานท่ีพกัอาศยั 
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Peter Warr. (2007) ได้อธิบายแนวคิดว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

ประกอบไปดว้ย 

1. ความร่ืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะทาํงานโดยเกิดความรู้สึก

สนุกกบัการทาํงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกงัวลใดๆในการทาํงาน 

2. ความรู้สึกกระตือรือร้น เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้ นในขณะทาํงานโดยเกิด

ความรู้สึกว่าอยากทาํงานมีความต่ืนตวัทาํงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา

ในการทาํงาน 

3. ความพึงพอใจในงาน เป็นความร็สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้ นในขณะทํางานโดยเกิด

ความรู้สึกเพลิดเพลินชอบสนใจพอใจและยนิดีในการปฏิบติังานของตน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพเ์ขตปทุมธานีและเขตอยุธยา จาํนวน 9 บริษทัและมีจาํนวนพนักงานรวมกันได้

ทั้งหมด 137 คนกลุ่มตวัอย่างจึงใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนักงานทั้งหมดจาํนวน 

137 คน  โดยทาํการแบ่งดาํเนินการวิธีกบักลุ่มตวัอย่างดงัน้ี คือ ทาํการสัมภาษณ์เพื่อหาตวัแปรท่ีจะ

ใช้ในการวิจยักับตัวแทนพนักงานจากทั้ง 9 บริษทัโดยประกอบด้วยพนักงาน 8 คนในตาํแหน่ง

หัวหนา้งาน 1 คน และในตาํแหน่งพนกังาน 7 คนของบริษทั พีเอ็มพี โมลด์ แอนด์ พาร์ท จาํกดั และ

ในการสอบถามโดยใหแ้บบสอบถามพนกังานจากทั้ง 9 บริษทั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการด้วยสัมภาษณ์เพื่อหาตัวแปรของปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงานโดยลกัษณะคาํถามปลายเปิด โดยประกอบด้วยการสอบถามเก่ียวกบัเร่ือง

สถานภาพทัว่ไปของพนกังานผูต้อบและสัมภาษณ ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานตาม

ความคิดของพนกังานคนท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
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จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มารวมกนักบัการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้

ไดม้าของตวัแปรตน้และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นทาํการออกแบบสอบถาม

จาํนวน 1 ชุดโดยท่ีแบบสอบถามแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  เป็นมีลกัษณะเป็นแบบสํารวจเร่ืองสถานภาพทัว่ไป  ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วน

ต่าง ๆ ได้แก่ เพศอายุสถานภาพรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาระยะเวลาการทาํงานตาํเหน่งงาน

หนา้ท่ี เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน 

วิธีสร้างเคร่ืองมือ   ผูว้ิจยัไดท้าํการปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน

บริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

1.  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกพนกังาน 

2.  ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากตาํรา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจยั 

3.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั 

4.  สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 

5. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา กบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานจาํนวน 137 คน 

 

โดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ีคือการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์โดยการแจก

แจงความถ่ีโดยการคาํนวณ คา้ร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานแต่ละด้านวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการทาํงานและแปรผล ตามเกณฑต์ดัสินใจท่ี

ทาํไวด้งัน้ี 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ระดับความสุขในการทาํงานของพนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยาอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ะเห็นไดช้ดัเจนขึ้นวา่ ความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยา ในเร่ืองของปัจจยัหลกัๆส่งผลต่อความสุขใน

การทาํงานจะพบไดด้งัน้ี ปัจจยัการพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่มีระดบัคะแนนล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.14) รองลงมาคือปัจจยัเวลาในการทาํงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11) ต่อมาลาํดบัท่ีสาม ปัจจยั

ความรักงานและความพึงพอใจในงานท่ีทํา  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ) ลําดับต่อมาคือ ปัจจัย

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ) และลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 )  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

พนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

จากการศึกษาขอ้มูลจจากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นเพศชายทั้งหมดมีเงินเดือน

สูงเม่ือเทียบกบัวุฒิทางการศึกษา เงินเดือนอยูร่ะหวา่ง 16,000 – 22,000 บาท อายกุารทาํงานงานเฉล่ีย

ประมาณ 3 ปีคร่ึง ปัจจยัท่ีส่งผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัเป็น

ดงัน้ี 

อนัดบัท่ีหน่ึง  คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน   

อนัดบัท่ีสอง  คือ ความยดืหยุน่ของกฏระเบียบไม่เขม้งวด  

อนัดบัท่ีสาม  คือเงินเดือนรายได ้ 
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จากขอ้มูลจะพบว่าการทาํงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบริษทัขนาดเล็กๆ

นั้นปัจจยัท่ีส่งผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานมากท่ีสุดคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

ทาํงานในลกัษณะพี่นอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทาํให้บรรยากาศในการทาํงานเป็นกนัเองและไม่มี

ความขดัแยง้กนัส่งผลต่อความสุขในการทาํงานและต่อมาดา้นของ ความยืดหยุ่นของกฏระเบียบไม่

เขม้งวดเม่ือเทียบกบับริษทัขนาดใหญ่ท่ีค่อนขา้งเขม้งวดแลว้ ดีกว่ามาก สามารถพูดคุย ขออนุญาติ

เป็นรายกรณีไดย้่อมส่งผลต่อความสุขในการทาํงานอีกเช่นกัน  ส่วนปัจจยัเงินเดือนรายไดสู้งเม่ือ

เทียบกบัวุฒิทางการศึกษาเพียงพอต่อความตอ้งการ เพียงพอต่อรายจ่ายก็เป็นอีกปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

ความสุขในการทาํงาน 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานจะเห็นไดว้่า  ความสุขในการทาํงาน

ของพนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขต

อยธุยา และในเร่ืองของปัจจยัหลกัๆส่งผลต่อความสุขในการทาํงานจะพบไดด้งัน้ี  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานมากท่ีสุดคือ การพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึงเม่ือ

นาํไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวคิดหรือทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้นจะ

พบว่าไม่มีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงนั้นก็หมายความว่าเฉพาะกลุ่มของพนกังานในบริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยานั้นตอ้งการท่ีจะพฒัาตนเอง

และเรียนรู้ส่ิงใหม่ในการทาํงานเพื่อยกระดบัความสามารถ อนัจะนาํมาซ่ึงเงินเดือนรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น

ในการประเมินการทาํงานรายปีตลอดจนในกรณีท่ียา้ยบริษทัทาํงานสามารถนาํไปต่อรองเงินเดือน

ไดอี้กดว้ย     

ปัจจยัรองลงมาคือเวลาในการทาํงาน ท่ีมีความยดืหยุน่ไดข้ออนุญาติเป็นรายกรณีได ้เช่นท่ี

ทาํงานอนุญาตให้กลบับา้นก่อนเวลาไดก้รณีมีเหตุจาํเป็น ก็เป็นท่ียอมรับว่าเฉพาะกลุ่มของพนักงาน

ในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยานั้นถือ

เป็นอีกปัจจยัท่ีสาํคญัเพราะไม่เขม้งวดจนเกินไป 

ต่อมาลําดับท่ีสาม ปัจจัยความรักงานและความพึงพอใจในงานท่ีทําโดยงานนั้ นง่าย

เหมาะสมกับความสามารถตรงกับงานท่ีชอบและอยากทาํนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดหรือ
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ทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Manion.(2003) คือ ความรักในงาน (Love of the 

Work) ทาํงานท่ีตนเองชอบ ถนดั รู้สึกรักและผูกผนั รับรู้ว่าตนมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้สําเร็จ 

มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบของงานกระต่ือรือร้น ต่ืนเต้นดีใจเพลิดเพลินในการท่ีจะ

ปฏิบติังานและปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงก็จะทาํให้เกิดความสุขในการ

ทาํงาน 

ปัจจยัความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานในลาํดับท่ีส่ีนั้นพบว่าการทาํงานร่วมกันเป็นทีม 

ความเป็นกนัเองผกูพนัเหมือนพี่นอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดหรือทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งของ Manion.(2003) คือการติดต่อสัมพนัธ์ (Connections) หมายถึง การรับพื้นฐานท่ีทาํให้

เกิดความสัมพนัธ์ ของบุคลากรในสถานท่ีทาํงาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกนัทาํงานเกิดสังคม การ

ทาํงานเกิด สัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบับุคลากรท่ีตนปฏิบติังาน ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ

สนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตรให้การช่วยเหลือซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน เกิดมิตรภาพ

ระหว่าง ปฏิบติังานกับบุคลากรและความรู้สึกเป็นสุขตลอดจนได้อยู่ท่ ามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมี

ความรักและความปรารถนา ดีต่อกนั  

ลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้ พบว่ากลบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ทาํงานน้อยท่ีสุดในเฉพาะกลุ่ม พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิต

แม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีจะไม่ตรงกับกับสมมุติฐานว่าท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อ  เงินเดือน

รายได้นั้น มีผลต่อความสุขในการทาํงาน นั้นแสดงว่ารายได้และผลตอบแทนท่ีกลุ่มตวัอย่างจาก

แบบสอบถามไดรั้บในปัจจุบนันั้นเพียงพอในระดบัความตอ้งการแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

 การศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ีทาํขึ้นเฉพาะเจาะจงพนกังานบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา ไม่ใช่ตวัแทนของพนกังานบริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆทาํให้ผลการวิจยัจะเป็นลกัษณะเฉพาะเร่ืองของความรู้ สึกและ
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ทศันคติของแต่ละคน  ตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์ ในกรณีจะทาํการวิจยัในกลุ่ม

ธุรกิจอ่ืนๆ ควรจะเพิ่มการศึกษาความพึงพอใจในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  เช่น การส่ือสารภายใน 

องค์กร การนํานโยบายไปปฏิบติั เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงควร

แบ่งกลุ่มพนกังานระหวา่งสาํนกังาน และหน่วยงานปฏิบติัก็สามารถทาํได ้จะทาํใหท้ราบถึงความพึง

พอใจท่ี แทจ้ริงมา กวา่ท่ีศึกษาในภาพรวมอยา่งเดียว   

การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั นาํไปไปต่อยอดงานสร้างเป็นโมดูล

ของการสร้างความสุขในการทาํงานพนักงานบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิต

แม่พิมพใ์นเขตพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อใชใ้นการสร้างความสุขในองคก์รลดการ ลาออก หรือการโยกยา้ยงาน

ของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพใ์นปัจจุบนั 
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