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การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวินาศภัย ระหว่าง บริษัท ทพิย

ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

OPERATION ANALYSIS OF THE INSURANCE SECTOR ANNIHILATED 

BETWEEN DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

AND  BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

จิตตสุ์ภา แกว้มณี 1   ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหวา่ง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินใน

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง 2554 เพื่อนาํมาวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 

ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)มีความสามารถใน

การทาํกําไร และนโยบายทางการเงิน ดีกว่า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน)  แต่พบวา่ บริษทัยงัขาดความสามารถในการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ และความสามารถในการบริหารการลงทุน 

ส่วนการวดัสภาพคล่องพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพ

ในการเรียกเก็บหน้ีนอ้ยกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และทางดา้น

ประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่าทั้งสองบริษทั ยงัขาดประสิทธิภาพในการนํา

สินทรัพย ์ไปลงทุน มีสินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการรวมทั้งขาดประสิทธิภาพในการ

ใชสิ้นทรัพยอี์กดว้ย  

คําสําคัญ : ผลการดาํเนินงาน, ธุรกิจประกนั, วนิาศภยั, บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั  

--------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยจ์ารพิเศษ คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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(มหาชน), บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

This independent study is intended to understand the operation efficiency of 

the insurance business between Dhipaya Insurance PLC and Bangkok Insurance 

PLC by gathering the information from the financial statements for the year ended 

December 31 from 2007 -2011 and conducting a financial ration analysis. 

The results showed that Dhipaya Insurance PCL has the better financial 

policy than Bangkok Insurance PCL . In addition, the company lacked the ability 

to manage the cost of sales and administrative other operating expense and ability 

to manage   investments. For liquidity, Dhipaya Insurance PCL efficiency in 

the collection is less than the Company. Bangkok Insurance PCL. In conduction for 

the performance, both    efficacy in asset investment, asset utilization  and over  

asset purchase. 

KEYWORD : OPERATION ANALYSIS, INSURANCE, DHIPAYA INSURACE, 

BANGKOK INSURANCE 

ความสําคัญของปัญหา 

จุดเร่ิมตน้ของบริษทัประกนัภยั มีจุดกาํเนิดจากการเกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่ใน

นครลอนดอนในราวเดือนกนัยายน ค.ศ. 1666 กระทัง่ในปี ค.ศ. 1710 มีการจดัตั้ง

บริษทัรับประกนัอคัคีภยัข้ึนเป็นคร้ังแรก คือ The Sun Insurance Office Of London 

ซ่ึงยงัคงดาํเนินกิจการอยูต่ราบจนทุกวนัน้ีในช่ือของ Royal & Sun Insurance Plc. 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมี้การจดัตั้งบริษทัท่ีดาํเนินการธุรกิจประกนัภยั 

ในปี 2548  คือ บริษทั ไทยประกนัชีวิต และบริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั ในปี 

2510 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัชีวติ และพระราชบญัญติัประกนั 

วนิาศภยัเป็นคร้ังแรก(สุรเทพ โลหิตกุล, บรรณาธิการ, 2542) 



3 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

3รูปแบบการประกนัภยั3แบ่งออกเป็นสองสายหลกั ก็คือการประกนัชีวิต หมาย

รวมถึง การประกนัต่อความสูญเสีย เสียหายอนัจะเกิดแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล โดย

สัญญาจกัชดเชยเม่ือมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุม้ครองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเช่น การ

ประกนัอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ (Accident and dismemberment), การประกนักรณี

ทุพพลภาพ (Total Disability) , หรือ การประกนัสุขภาพ (Health Insurance) ส่วนการ

ประกนัวินาศภยัแบ่งออกเป็นส่ีประเภท คือการประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance), การ

ประกนัภยัรถยนต ์(Motor Insurance), การประกนัภยัทางทะเล (Marine Insurance), 

และ การประกนัเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance) (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี, 2556) 

ธุรกิจประกนัภยัไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

ปัจจยัรอบดา้นไดอ้ย่างมัน่คง พลิกฟ้ืนจากสถานการณ์อุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ได้

อยา่งรวดเร็วและเขม้แขง็ สะทอ้นไดจ้ากตวัเลขธุรกิจประกนัภยัในปี 2555 มีอตัราการ

เจริญเติบโตถึงร้อยละ 21.48 ทั้งน้ี ในปี 2556 สํานกังาน คปภ. คาดวา่ธุรกิจประกนัภยั

จะเติบโตต่อเน่ือง  (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.), 2556) 

ผูว้ิจยัเห็นวา่ธุรกิจประกนัวินาศภยัจึงมีบทบาทสําคญั ท่ีจะสร้างหลกัประกนั

และความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน  ช่วยสร้างความ

มัน่คงพื้นฐานแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจต่าง ๆ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีศกัยภาพ

สูงในการระดมเงินออมจากบุคคลภายในประเทศ เพื่อนาํไปจดัสรรลงทุนในภาค

เศรษฐกิจต่าง ๆ อนัเป็นการขยายขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ จึงเป็นท่ีมา

ของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มของอุตสาหกรรมการเงิน ซ่ึงโดยวดัไดจ้าก

อตัราส่วนทางการเงิน  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหวา่ง บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ทาํการศึกษาเฉพาะธุรกิจประกนัวินาศภยั ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 เป็น

ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และเลือกเฉพาะบริษทัท่ีส่งงบการเงินครบถว้น โดย

บริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งหมด 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั (มหาชน) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรมาจากธุรกิจประกนัวินาศภยั  

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยใชเ้กณฑ์การเลือกมา

จาก ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวมทุกประเภท ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 โดย บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่  

ลาํดบัท่ี 2  9.99%,บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ 

ลาํดบัท่ี 3  7.22% ซ่ึงรองมาจาก บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดัมีส่วนแบ่งการตลาด

15.51 ( สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกนัภยั     

(คปภ.),2006) 

ผูศึ้กษาใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 17 อตัราส่วน  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร  

1.1 อตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อ 

1.2 อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

1.3 อตัรากาํไรขั้นตน้ 

1.4 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั 

1.5 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

1.6 อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ 

1.7 อตัรากาํไรสุทธิ 
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1.8 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  

2.1 อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน  

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

4.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.2 Policy Liability to Capital Fund 

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.4 อตัราการจ่ายเงินปันผล 

4.5 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์

ผลการวจัิย 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ระหวา่ง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและ นาํมาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.ลกัษณะการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย 

ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท บริษทัฯ ได้

ดาํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั ต่อกรมทะเบียนการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลงั, ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ( Non-Life 

Insurance ) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั  
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1.1. การประกนัอคัคีภยั ให้ความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้

ฟ้าผา่ ระเบิด ท่ีเกิดกบัสินทรัพยข์องผูเ้อาประกนั โดยยกเวน้วตัถุบางอยา่ง เช่น เงิน

แท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี ตน้ฉบบัหรือ

สําเนาเอกสารของแบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ

แบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสารสาํคญัต่างๆ ไปรษณีย์

ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ โบราณวตัถุหรือ

ศิลปวตัถุอนัมีมูลค่ารวมทั้งส้ินเกินกวา่ 10,000 บาท 

1.2. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ให้ความคุม้ครองความเสียหาย

สินคา้ในระหว่างการขนส่ง เช่นเรือล่ม เรือเกยต้ืน เรือไฟไหม เคร่ืองบินตก เป็นตน้ 

แบ่งการรับประกนัภยัออกเป็น 2 ประเภท คือ การรับประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทั้ง

ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งการรับประกนัภยัตวัเรือ และเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์เรือ 

1.3. การประกนัภยัรถยนต ์คือ การให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิด

จากอุบติัเหตุทางรถยนต ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะชดใช้ค่าเสียหายแก่

ผูป้ระสบภยักรณีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพตามวงเงินท่ีระบุใน

พระราชบญัญติั การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประกอบดว้ย การประกนัภยั

บุคคลท่ีสาม การประกนัภยับุคคลท่ีสาม/ลกัทรัพย ์ และการประกนัภยัประเภทรวม

หรือประกนัภยัชั้นหน่ึง 

1.4. การประกนัภยัเบด็เตล็ด เช่น การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล การ

ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง การประกนัภยัสําหรับเงิน การประกนัโจรกรรม การ

ประกนัภยัเคร่ืองจกัร การประกนัภยัเคร่ืองบิน การประกนัภยัปิโตรเคมีและพลงังาน 

และการประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด เป็นตน้    

2.ผลการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ผลจากการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหว่าง

บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน) ดว้ยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินสามารถสรุปไดด้งัตารางดงัต่อไปน้ี 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

อตัราส่วนทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 

  TPI BKI 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร     

อตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อ % 107.69 104.7 

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน % 52.37 56.55 

อตัรากาํไรขั้นตน้ %    36 13.21 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั % 39.89 39.93 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน % 3.58 4.37 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ (เท่า) 1 0.44 

อตัรากาํไรสุทธิ % 14.07 13.72 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 12.15 5.87 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง     

อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ (วนั) 71 69 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน      

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์% 3.57 3.97 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์% 22.83 26.96 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 4.71 0.84 

Policy Liability to Capital Fund (เท่า)  2.19 0.63 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 1.1 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 353.1 413.92 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.18 0.14 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร  

1.1. อตัราส่วนการรับประกันภยัต่อ พบได้ว่า บริษทั ทิพยประกันภัย 

จาํกดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อเฉล่ีย เท่ากบั107.69 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 104.70 แสดงให้

เห็นว่าบริษัท ทิพยประกันภัย มีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ เม่ือเปรียบเทียบกับเบ้ีย

ประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

1.2. อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พบไดว้่า บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  มีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เฉล่ีย เท่ากบั52.37ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 56.55แสดงให้เห็น

วา่บริษทั ทิพยประกนัภยั มีประสบการณ์ในการรับประกนัภยัมากวา่ 

1.3. อตัรากาํไรขั้นตน้ พบไดว้า่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

มีอตัรากาํไรขั้นตน้ เฉล่ีย เท่ากบั36 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 13.64 แสดงให้เห็นว่าบริษทั ทิพยประกนัภยั มี

ประสิทธิภาพในการกาํหนดนโยบายขายประกนัท่ีดีกวา่ 

1.4. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั  พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสามารถใน

การบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ 

เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 39.98 และ 39.93 ตามลาํดบัอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

สูงกวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรสูงเกินกวา่ร้อยละ 15 

1.5. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสามารถในการ

บริหารการลงทุน เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 3.58 และ 4.37 ตามลาํดบั

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรตํ่ากวา่ร้อยละ 5 

1.6. อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบ้ีย

ประกนัของผูท้าํประกนัภยั ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 1 และ 0.44 ตามลาํดบัซ่ึง

อยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรตํ่ากวา่ร 2 เท่า 

1.7. อตัรากาํไรสุทธิ พบไดว้า่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  มี

อตัรากาํไรสุทธิ เฉล่ีย เท่ากบั14.07 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13.72 แสดงให้เห็นวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั มีเบ้ีย

ประกนัภยัรับสุทธิ มีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรหลงัจากหักตน้ทุน และค่าใช้จ่าย

รวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554  ไดเ้กิดอุทกภยั ทาํให้ทั้ง 2 

บริษทั มีอตัรากาํไรสุทธิตํ่ากวา่ปกติในปี 2554 
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1.8. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น พบไดว้่า บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เท่ากบั12.15 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าบริษทั 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.87 แสดงให้เห็นวา่บริษทั ทิพย

ประกนัภยั มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นได ้อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2554  ไดเ้กิดอุทกภยั ทาํให้ทั้ง 2 บริษทั มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ตํ่ากวา่ปกติ

ในปี 2554 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 

2.1. อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเฉล่ีย เท่ากบั 72 มีประสิทธิภาพในการเรียก

เก็บหน้ีนอ้ยกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง มีอตัราผลตอบแทนผู้

ถือหุน้เฉล่ีย เท่ากบั 69 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน  

3.1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีประสิทธิภาพในการนาํ

สินทรัพย ์ไปลงทุน เกิดการสูญเปล่าจากการลงทุนเน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของ

บริษทั คือ 3.57 และ 3.97 ตามลาํดบัอยูซ่ึ่งอยูต่ ํ่ากวา่เกณฑ์ปกติ ซ่ึงไม่ควรตํ่ากวา่ร้อย

ละ 5 

3.2. อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ พบว่า บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยม์ากเกินความ

ตอ้งการและขาดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของ

บริษทั คือ 23 และ 27 ตามลาํดบัซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวตํ่ากวา่เกณฑ์ปกติ โดยปกติอยู่

ระหวา่ง 70-80 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

4.1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น พบวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 4.71 มีความเส่ียง

ในการกูย้มืสูงกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ เฉล่ีย เท่ากบั 0.84 
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4.2. Policy Liability to Capital Fund พบวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  Policy Liability to Capital Fund เฉล่ียเท่ากบั 2.19 มีความสามารถในการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน มากกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง Policy Liability to 

Capital Fund เฉล่ีย เท่ากบั 0.63 

4.3. อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น พบว่าบริษัท ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  อตัราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 

1.10 มีอยูใ่นเกณฑ์ไม่ปกติ เม่ือเทียบกบับริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ซ่ึง

มี อตัราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 0.25มีอตัราส่วนอยูใ่นเกณฑ์

ปกติ โดยปกติควรตํ่ากวา่ 1 เท่า แสดงใหเ้ป็นวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั มีหน้ีสินต่อ

ผูเ้อาประกนัภยัท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากส่วนผูถื้อหุน้เตม็จาํนวน 

4.4. อัตราการจ่ายเงินปันผล พบว่าบริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) กิจการมีความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 353.13 

และ 413.94 ตามลาํดบั 

4.5. อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย  ์ บริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน)  มีอตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์เฉล่ียเท่ากบั0.18 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.14 แสดงให้เป็นวา่บริษทั 

ทิพยประกนัภยั จาํกดั มีสินทรัพยท่ี์นาํไปลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียง และมีสภาพ

คล่องท่ีเพียงพอ พร้อมต่อการชดใช้ตามภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ท่ีได้รับ

ประกนัภยัไว ้

สรุปผลการวจัิย 

ในปลายปี 2554 ไดเ้กิดมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ส่งผลกระทบขยายวงกวา้ง ทั้ง

ในเร่ืองอตัราการเกิดสินไหมและผลกระทบต่อเน่ืองถึงระบบการผลิตทุกภาคธุรกิจทาํ

ให้  ทาํให้ทั้ งสองบริษทัคือบริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด (มหาชน) และบริษัท 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไรลดลง โดยมีอตัรา

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าปกติ โดยมีอตัรา 65.69 ,79.33 ตามลาํดบั ปี2554
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บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงโดยมีอตัรา 16.75, 0.83, 0.95 ตามลาํดบั ส่วนบริษทั 

กรุงเทพประกันภัย จาํกัด (มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงโดยมีอตัรา -6.3, 0.71, 0.29 ตามลาํดบั ทางดา้นสภาพ

คล่อง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีนอ้ย

กวา่ บริษทักรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ทางดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ทั้งสองบริษทัขาดประสิทธิภาพในการนาํสินทรัพย์ไป ซ่ึงบริษทั ทิพยประกันภยั 

จาํกดั (มหาชน)มีค่าเฉล่ียผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ท่ี 3.57 ส่วนบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน )  อยูท่ี่ 3.97 เกิดความสูญเปล่าจากการลงทุนในสินทรัพย์

และ จากอตัราการหมุนของสินทรัพย์ค่าฉล่ียพบว่า บริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน ) มีสินทรัพยม์ากเกินความ

ตอ้งการ และขาดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์มีอตัราค่าเฉล่ีย 22.83 และ 26.96 

ตามลาํดบั ทางด้านอตัราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางเงิน ทั้งสองบริษทั มีความ

เส่ียงในการกูย้มื  และพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)มีความสามารถใน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ทางบริษทับริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน ) 

ยงัขาดความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ทั้งสองบริษทัมีความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

บริษทั ทิพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไรลดลง

นอ้ย โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกวา่ปกติ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไร

สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงอนัเน่ืองมาจากการบริหารและควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนั ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ค่าจา้งและบาํเหน็จ ท่ียงัไม่

เพียงพอ ผูบ้ริหารควรทบทวนแนวทางและนโยบายในการบริหารค่าใชจ่้าย  

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไร

ลดลงน้อย โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าปกติ มีอตัรากาํไรขั้นต้น 
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อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงอนัเน่ืองมาจากการบริหารและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าจา้งและบาํเหน็จ ท่ี

ยงัไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารควรทบทวนแนวทางและนโยบายในการบริหารค่าใชจ่้าย  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั โดย

ศึกษาจากอัตราส่วนทางการเงิน ซ่ึงย ังมีปัจจัยอ่ืนอีกท่ีมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นตน้ในการ ศึกษาควรจะศึกษาปัจจยัต่างๆ น้ีดว้ย 

งานวจิยัคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีนาํมาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือการใชข้อ้มูลจากงบการเงิน 

เพียงอยา่งเดียว ควรมีการศึกษาประกอบเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์ 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีสําเร็จได้จากความกรุณาของ ดร.พงษ์สรรค ์             

ลีลาหงส์จุฑา อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา และ

ขอ้เสนอ แนะท่ีเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งจนกระทัง่การศึกษาคน้ควา้อิสระสําเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย และอาจารย ์

กมลนทัธ์ มีถาวรผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในการจดัทาํการวิเคราะห์

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผูจ้ดัการ     

ยคุใหม่ (Saturday Program) รุ่นท่ี 8 สาขาบญัชี สาํหรับความห่วงใยเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว แกว้มณี ท่ีคอยห่วงใย ให้กาํลงัใจเสมอมาจน 

กระทั่งจบการศึกษา สุดท้ายขอขอบพระคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ สังคม และให้โอกาสในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตร 
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การตัดสินใจเปลีย่นงาน ของวศิวกรสถาบันไทยเยอรมัน 

THE DECISION TO CHANGE JOBS THAI GERMAN INSTITUTE ENGINEERS 

ชยัรัตน์  บรรเทาทุกข ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษา (1)  ความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล (2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ  (3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยั

แวดล้อมส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบันไทย

เยอรมนั 

กลุ่มตวัอยา่งเป็น พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง วิศวกร ของสถาบนัไทยเยอรมนั  

ปี2556 จาํนวน 56 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ  แจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-

teat) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการเติบโตของอุตสาหกรรมและดา้นบริหารจดัการ

องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .028 และ .029 ตามลาํดบั แต่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ,เปล่ียนงาน,วศิวกร 

 

                                                        
1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2
  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study (1) the difference of personal 

factors; (2) the relationship of the economic factors (3) the relationship of the 

individual environmental factors. That affects the decision to change the job of the 

Thai-German Institute, engineer. 

A sample is an employee who is in the engineers position of the Thai 

German Institute in year 2556 (2013) amount of 56 people, a tool used in the 

research is a survey of personal factors, economic factors. Environmental factor 

analysis of personal data by frequency distribution. Find the standard deviation per 

cent test ANOVA (F-test, t-teat), and Multiple Regression Analysis (MRA). 

Study results showed that industrial growth factors and organizational 

aspects relating to the decision to change the work of engineers Thai -German 

Institute. Statistical significant .028 and .029, respectively. But the personal factors 

that are different. The decision does not differ. 

KEY WORDS: DECISION, CHANGE JOBS, ENGINEER 

บทนํา 

จากท่ีมีการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจมีการขยายฐานการผลิต และนกัลงทุนกระจายการลงทุน ตามความตอ้งการไป

ยงัประทศเพื่อนบา้น ซ่ึงในการดาํเนินการนั้นทรัพยากรดา้น เคร่ืองจกัร เงินทุน หรือ

วตัถุดิบนั้นมีความพร้อมในการดาํเนินการ ส่วนทรัพยากรบุคคลระดบัแรงงานนั้นใน

แต่ละทอ้งถ่ินมีจาํนวนท่ีเพียงพอ และค่าจา้งแรงงานไม่สูงมาก  แต่ปัญหาในการการ

ขยายฐานการผลิต และลงทุนในภูมิภาคคือ แรงงานมีทกัษะ ในหลายๆสาขาอาชีพ 

และหน่ึงในนั้ นคืออาชีพวิศวกรท่ี มีความจํา เ ป็นในการดํา เ นินงานและเป็น

กลุ่มเป้าหมายของการจดัหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  
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สถาบนัไทยเยอรมนั เป็นอีกหน่ึงองคก์ารท่ีมีวิศวกรทาํงานอยูใ่นองคก์ารและ

มีจาํนวนท่ีมาก หลายสาขาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ

เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการทาํงานตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาได ้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการสรรหาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และในสภาวะปัจจุบนั มีแนวโนม้

การลาออกและเปล่ียนงาน ของวิศวกรเพิ่มข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาการขาดพนกังานใน

ตาํแหน่ง วศิวกร และกระบวนการสรรหาก็ประสบปัญหาในเร่ืองเวลา คุณสมบติัส่วน

บุคคล และอตัราผลตอบแทน ท่ีมีการเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารต่างๆ 

จากการสรุปขอ้มูลปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษา 

การตดัสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั โดยผูว้ิจยัไดน้าํองค์ความรู้

กรอบแนวคิด และทฤษฎีต่างท่ีไดศึ้กษามาใช้ในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์เพื่อให้

ได้มาซ่ึงข้อค้นพบท่ีสําคญั และนําผลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีมาเป็นข้อเสนอแนะ

สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียน

งาน ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน 

ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเปล่ียน

งาน ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อใชใ้นการกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

องคก์าร 

2. เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินการสรรหาคดัเลือกและธาํรงรักษา

พนกังาน 
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3. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์าร 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ในทางวชิาการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ สถานภาพสมรส 

รายได ้อายุงาน ประวติัการเปล่ียนงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงาน

ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

2. ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจจาก การเติบโตของอุตสาหกรรม, แรงกดดนัทาง

เศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานในปัจจุบนั,การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

3. ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลจาก สาระของงาน,สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

องคก์าร,สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียน

งานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 
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กรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบ สถานภาพ

สมรส รายได ้อายงุาน ประวติัการเปล่ียนงานท่ีผา่น

มา 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 

ดา้นการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานใน

ปัจจุบนั 

ดา้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การตัดสินใจ

เปลีย่นงาน

ของวศิวกร

สถาบันไทย

เยอรมัน 

ปัจจัยแวดล้อมส่วนบุคคล 

ดา้นสาระของงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานองคก์าร 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กรอบความคิดกบัการเปล่ียนงาน  (Conceptual framework of job change) 

 
 

ภาพ 1 กรอบความคิดเก่ียวกับการเปล่ียนงาน  ท่ีมา : A conceptual framework 

for job change” by T.A. Loughead and D.R. Black, 1990 Journal of Career 

Development (17, p.15) (ฉัตรวิบูลย์_ฉาวเกรียรติ, 2540) 

(ฉตัรวิบูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540) ไดส้รุปไวว้่า นกัวิจยัไดส้รุปกรอบความคิดใน

การเปล่ียนงานไวห้ลายรูปแบบแต่จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการเปล่ียนงาน

ของบุคคลนั้นมีความเหมาะสมกบักรอบความคิดดา้นการพฒันาความเจริญกา้วหน้า

แก่ตนเองมากกวา่ ซ่ึงตรงกนักบักรอบความคิดท่ี  loughead and Black (1990) (ฉตัร

วิบูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540)ไดเ้สนอไว ้ซ่ึงกรอบความคิดน้ี  คาํนึงถึงการรับรู้เฉพาะ

บุคคลและความเป็นจริงท่ีซับซ้อนของโลก อนัหมายถึง การรับรู้สถานการณ์ของ

เฉพาะบุคคลจะมีการแสดงออกและกระทาํแตกต่างกันไปตามการรับรู้ ดังกรอบ

ความคิดในภาพท่ี 1  
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ทฤษฏีสององคป์ระกอบของ เฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick Herzberg’s Two 

Factor Theory) 

(รศ.ชูศกัด์ิ_เจนประโคน, 2550)ไดก้ล่าวไวว้่า ทฤษฏีสององคป์ระกอบของ 

เฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick Herzberg’s Two Factor Theory)  ซ่ึงทฤษฎีน้ี

ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการจูงใจบุคคลให้ทาํงาน โดย Herzberg พบว่ามีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงานอยู ่2 ปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเกิดจากลกัษณะ

ภายในและภายนอกของงานเองดงัน้ี  

1. ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่

พอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ เช่น นโยบายของหน่วยงานหรือองค์การ  การ

บริหาร การปกครอง การบังคับบัญชา สภาพของการปฏิบัติงาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล ค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน และความมัน่คง เป็น

ตน้ ซ่ึงปัจจยัต่าง เหล่าน้ีจะมิได้เป็นแรงจูงใจท่ีจะทาํให้เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่ก็จะ

ส่งเสริมให้คนท่ีทาํงานได้ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น และเป็นการจูงใจ

ภายนอกงาน 

2. ปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้คนท่ีทาํงานแลว้มี

ความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีทาํอยู ่กล่าวคือมีความรู้สึกในดา้นท่ีดี และเป็นการจูงใจ

ภายในของงาน จึงทาํให้เกิดความพอใจในงานข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่แล้วก็จะ

เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ โดยคนจะถูกจูงใจในการให้ผลผลิตเช่น 

ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานโดยตวัของ

มนัเอง ความเจริญก้าวหน้าในตนเองและอาชีพ และปัจจยักระตุน้เหล่าน้ีจะนาํไปสู่

การจูงใจในวธีิการบริหารงานได ้

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 

Statistics)ในการสรุปอา้งอิงผลการวิจยั ในการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติของ

ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร และทาํนายตวัแปรตามโดยการ
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วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างตวัแปร ปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน  

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรไดแ้ก่พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งวิศวกร ของสถาบนัไทยเยอรมนั ปี

2556 จาํนวน 65 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง วิศวกร ของ

สถาบนัไทยเยอรมนั  ปี2556 จาํนวน 56 คน 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) การสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัแนวคิด

ในการคดัเลือก โดยใช้ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random sampling )โดย

จดัทาํรายช่ือทั้งหมดของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั ตามลาํดบัหมายเลขพนักงาน

จากนอ้ยไปมาก ของทุกคน แลว้ใชว้ธีิหยบิสลากทีเดียวใหไ้ดค้รบจาํนวนท่ีตอ้งการ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย คือแบบสอบถาม มี 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงผู ้

ศึกษาวจิยัสร้างข้ึนตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

ตอนท่ี 2 แบบวดัทศันคติปัจจยัทางเศรษฐกิจ แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ในการตดัสินใจเปล่ียนงานของ

วศิวกร สถาบนัไทยเยอรมนั  

ตอนท่ี 3 แบบวดัทศันคติปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล :ซ่ึงผูว้ิจยั ดดัแปลงมาจาก

แบบวดั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนงานของผูบ้ริหารในองค์การเอกชน (ฉัตร

วบิูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มส่วน

บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร สถาบนัไทย

เยอรมนั  

ตอนท่ี 4 แบบวดัทศันคติการตดัสินใจ : เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเปล่ียนงานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั  
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน หลงัจากนั้นไดน้าํขอ้คาํถามท่ีผ่านการ

ทดสอบ มาออกเป็นแบสอบถาม และนาํไปทดลองใช้ (Pretest) กบับุคคลทัว่ไป

จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จากนั้นนาํผลของขอ้มูลท่ีไดม้า 

ทดสอบวเิคราะห์หา 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยทดสอบ ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง (Index of  item objective congruence test) ระหวา่งขอ้คาํถามกบั

จุดประสงค ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

2. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) โดยวธีิหาค่า สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient ) ของครอนบราค ( Cronbach)   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาวจิยัแจก และเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองในสถาบนัไทย-เยอรมนั

เพื่อนาํมาบนัทึก ในแบบบนัทึกโดยผูศึ้กษาวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 

Statistics)ในการวิเคราะห์สรุปอา้งอิงผลการวิจยั ในการทดสอบความมีนยัสําคญัทาง

สถิติของขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม และทาํนายตวัแปรตามโดย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการสรุปลกัษณะ

ตวัแปร และบรรยายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล โดยท่ีการวิจยัคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติวเิคราะห์ ขอ้มูลจากแบบสอบถามในแต่ละตอนใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ เพื่อบรรยายและสรุป

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มอิสระ ใช้

สถิติทดสอบค่า ที อิสระ (t independent) และตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test, One-way ANOVA) กาํหนดทดสอบ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2,3 และ 4 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์มากกว่า 2 ตวัแปร โดยใช้สถิติทดสอบด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression analysis กาํหนดทดสอบนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

สรุปผลการวจัิย 

6ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง6  

ดา้นประชากร จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า 

ร้อยละ 96.4 เป็นผูช้าย อายสุ่วนใหญ่ระหวา่ง 31-35 ร้อยละ 51.8   รองลงมาคือ 26 -30 

ปี ร้อยละ 23.2 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 82.1 สาขาท่ีจบส่วน

ใหญ่คือสาขาเคร่ืองกล ร้อยละ 46.4 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 51.8 

อายุงานส่วนใหญ่คือ 4-6 ปี ร้อยละ 36.4 ระดบัเงินเดือนส่วนใหญ่คือ 20001-25000 

บาท ร้อยละ 44.6 ประวติัการเปล่ียนงาน เท่ากนัสองกลุ่ม คือ เคยเปล่ียน 1 แห่ง กบัเคย

เปล่ียน 2 แห่ง ร้อยละ 26.8   

6ผลขอ้มูลปัจจยัแวดล้อมทางเศรษฐกิจ6 จากการสํารวจพบว่าปัจจยัด้านการ

เติบโตของอุตสาหกรรม มีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.2 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.5893 ค่า

เบ่ียงเบน เท่ากบั 1.51809 ปัจจยัดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานใน

ปัจจุบนัมีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.4 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.6500 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 

1.63251 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าตํ่ าสุด 1.5 

ค่าสูงสุด 10.0 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.7411 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.62086 

6ผลขอ้มูลปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคล6 จากการสํารวจพบว่าปัจจยัดา้นเน้ือหา

สาระของงาน มีค่าตํ่าสุด 1.4 ค่าสูงสุด 8.7 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 5.7571 ค่าเบ่ียงเบน 

เท่ากบั 1.59132 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.0 มี
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ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.4321 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 2.02306  ปัจจยัดา้นองค์การมีค่าตํ่าสุด 

1.92 ค่าสูงสุด 9.31 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.3599 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.36333   

 

6ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐา6น6  

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.721 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.713 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.089 ปฏิเสธ 

สาขาท่ีจบ F-Test 0.415 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.487 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.424 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.125 ปฏิเสธ 

ประวติัการเปล่ียนงาน F-Test 0.204 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

การเติบโตของอุตสาหกรรม MRA 0.028 ยอมรับ 

ดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ี

ทาํงานในปัจจุบนั 

MRA 0.064 ปฏิเสธ 

ดา้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

MRA 0.396 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล 

ดา้นเน้ือหาสาระของงาน MRA 0.070 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน MRA 0.128 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร MRA 0.029 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร MRA 0.116 ปฏิเสธ 
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อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน จะ

เห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวิศวกรสถาบันไทย

เยอรมนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก คุณลกัษณะวชิาชีพวศิวกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเร่ิมตัง่แต่

ศึกษาจบ โดยประมาณ 25 ถึง 40 ปี หากเกินกวา่น้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นตาํแหน่ง หวัหนา้

งาน หรือเปล่ียนลกัษณะสายงานเป็นการบริหารจดัการ ทาํงานเชิงวิศวกรรมหรือใน

สายงานเดิมน้อยลงตามสัดส่วนของตาํแหน่ง ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจาก ลกัษณะงานและคุณวุฒิทางการศึกษา ระดบัเงินเดือนจะมีการกาํหนดเป็น

มาตรฐานเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กันจึงมีความแตกต่างน้อยทาํให้ไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจ สถานสมรสท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความสัมพนัธ์ดา้น

อายุท่ีพบวา่อายุ 25 ปีถึงอายุ 35 ปีส่วนใหญ่โสด  อายุการทาํงานไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากงานท่ีทาํเป็นงานท่ีตอ้งใช้เวลาฝึกฝนเพื่อทกัษะทาํให ้

ค่าเฉล่ียอายุงานอยู่ท่ี 4-6 ปี สัมพนัธ์กบัจาํนวนการเปล่ียนงาน ท่ี เท่ากนัคือ 1 แห่ง 

และ 2 แห่ง เพราะหากจบการศึกษาใหม่ อายุ 25 ปี อายุงานเฉล่ีย 4 ถึง 6 ปี ก็จะ

ประมาณ  29-32 เป็นช่วงการเปล่ียนงานรอบท่ี 2 เพราะฉะนั้นเป็นไปไดท่ี้ ทัว่ไปแลว้

จะเปล่ียนงานไม่เกินสองแห่งเพราะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการทาํงานในสายงานของ

ตนเอง 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเปล่ียน

งาน พบว่า การเติบโตจากภาคอุตสาหกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียน

งานของวศิวกรแปรผนัในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือภาคอุตสาหกรรมเติบโตขยายตวัมาก

ข้ึนจะส่งผลให้ การตดัสินใจเปล่ียนงานมีมากข้ึน ซ่ึงในขอ้คาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจคือการยา้ยฐานการผลิต ทาํใหเ้ป็นโอกาสท่ีดีในการเปล่ียนงาน เน่ืองจากการ

ยา้ยฐานการผลิตจะมีความตอ้งการบุคลากรท่ีเขา้ทาํงานจาํนวนมาก เป็นโอกาสให้

สามารถรับเข้าทาํงานได้ง่ายและการบรรจุเขา้ทาํงานมีโอกาสสูง มองว่าปลอดภยั

มากกวา่ และการเขา้ทาํงานตั้งแต่เร่ิมการก่อตั้งโรงงานทาํให้ไดรั้บโอกาสในตาํแหน่ง
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ท่ีสําคญัและเติบโตไดเ้ร็ว และในขอ้คาํถามอีกคาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือ 

รู้สึกวา่แนวโนม้อตัราค่าครองชีพภาคอุตสาหกรรม น่าสนใจในการเปล่ียนงานแสดง

ให้เห็นว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าครองชีพจากนอกหน่วยงานท่ีตนทาํอยู่ใน

ลกัษณะท่ีสูงข้ึน ก็จะรู้สึกสนใจท่ีจะเปล่ียนงานเน่ืองการปรับเปล่ียนค่าจา้งเงินเดือน

ภายในส่วนใหญ่จะทาํกนัปีละ 1 ถึง 2 คร้ังทาํให้การเปล่ียนงานเป็นหนทางท่ีทาํให้ได้

ค่าจา้งเงินเดือนท่ีตอ้งการไดเ้ร็วกวา่ ส่วนแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงาน

ในปัจจุบนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมองว่า

เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในระดบัสูงตามผงัการบริหารงาน และดว้ยความท่ี

เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัของรัฐ ทาํให้มีมองว่าตวัองค์การมีความมัน่คงสูงใน

การดาํรงอยู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนงานทั้งน้ีเน่ืองมาจากงานท่ีวศิวกร สถาบนัไทยเยอรมนัทาํอยูเ่ป็น กลุ่ม

สาขาไฟฟ้าและเคร่ืองกล ซ่ึงจะอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนและอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีฐานการผลิตในไทยจาํนวนมากอยูแ่ลว้  ซ่ึงกลุ่มท่ีอาจจะส่งผลต่อ

การตดัสินใจเปล่ียนงานน่าจะเป็นกลุ่มวศิวกรโยธาหรือสถาปัตยกรรมมากกวา่ในช่วง

เปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะตอ้งแบ่งกลุ่มสาขา ทาํการวิจยัต่อเพื่อหาขอ้

เท็จต่อไป อีกมุมมองหน่ึงคือเม่ือปัจจัยของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไม่ส่งผลใหว้ศิวกรภายในประเทศตดัสินใจเปล่ียนงาน เป็นไปไดว้า่ อาจมีการ

เขา้มาของกลุ่มงานวศิวกรจากนอกประเทศแทน  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลกบัความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจ

เปล่ียนงาน พบวา่ ทศันคติต่อองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานของ

วิศวกรแปรผนัในทิศทางเดียวกัน(ข้อคาํถามเป็นเชิงลบ) คือเม่ือมีความรู้สึกต่อ

องคก์ารในทางลบมากข้ึนจะส่งผลให้ การตดัสินใจเปล่ียนงานมีมากข้ึน ซ่ึงภายใตข้อ้

คาํถามยอ่ย เช่น ไม่ไดรั้บความยุติธรรมจากองคก์าร คือเม่ือไม่ไดรั้บความยุติธรรมใน

ดา้นใดดา้นหน่ึงเช่น ภาระความรับผิดชอบงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบ

กาวดัผลท่ีไม่ชดัเจน  ก็จะมีการตดัสินใจเปล่ียนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยการเปล่ียน
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งาน คาํถามถดัมาคือ ไม่สามารถเข้ากันได้กับวฒันธรรมขององค์การ คือ เม่ือเข้า

ปฏิบติังานแลว้พบวา่ลกัษณะการปฏิบติังานเป็นไปในลกัษณะผสมระหวา่งโครงสร้าง

ผงัตาํแหน่งและการสั่งการในแบบระบบราชการในการบริหาร แต่การประเมิน

ประสิทธิภาพและวดัผล พนกังานระดบัปฏิบติัการแบบองคก์ารเอกชน ทาํให้ปรับการ

ทํางานเข้ากับวฒันธรรมขององค์การแบบน้ีไม่ได้ จึงตัดสินใจเปล่ียนงานเพื่อ

แกปั้ญหา  คาํถามถดัมาคือ โอกาสกา้วหนา้ในองคก์ารมีนอ้ย เป็นผลมาจากโครงสร้าง

การบริหารงานท่ีกล่าวมาทาํให้วิศวกรซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งส่วนปฏิบติัการลักษณะ

ผูเ้ช่ียวชาญ มองถึงโอกาสในการกา้วหนา้ในสายงานมีนอ้ยจึงมีอิทธิพลทาํให้ตดัสินใจ

เปล่ียนงานเพื่อแสวงหาความก้าวหน้า  คาํถามถัดมาคือ ไม่ชอบประเภทธุรกิจท่ี

องค์การทาํอยู่ ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีตอ้งทาํหน้าท่ีหลากหลายด้านเช่น ในการเป็น

วิทยากรในการฝึกอบรม เป็นท่ีปรึกษาบริษทัภายนอก เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงงานในแต่ละด้านเหล่าน้ีจะระบุเป็นตัวดรรชนีหลักว ัด

ประสิทธิผลของวิศวกร ทาํให้วิศวกรท่ีชาํนาญในดา้นใดดา้นหน่ึง และรู้สึกไม่ถนดั

หรือไม่ชอบประเภทงานอีกด้านหน่ึง ทาํให้ตดัสินใจเปล่ียนงานเพื่อการทาํงานใน

ลกัษณะท่ีตนถนดั เช่นเพื่อ ทาํโครงการเพียงดา้นเดียว หรือ ดา้นใดดา้นหน่ึงตามความ

ถนัด คําถามถัดมาคือ โอกาสในการข้ึนเงินเดือนมีน้อยเน่ืองจากระบบการข้ึน

เงินเดือนมีการอา้งอิงองคก์ารในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ไม่ไดป้ระเมินจากประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีเกิดจากการทาํงาน หรือผลประกอบการทางด้านการเงินเป็นตวั

หลกั ทาํให้ลกัษณะการข้ึนเงินเป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อ บวกเพิ่มตามอตัราท่ีเทียบเท่า

กบัองคก์ารในลกัษณะคลา้ยกนั ทาํให้อตัราการข้ึนเงินเดือนนอ้ยเม่ือเทียบกบัองคก์าร

ท่ีเป็นเอกชน คาํถามถดัไปคือองค์การขาดศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหน้าต่อไปมองถึง

ความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถหลกัขององคก์รท่ีเร่ิมการขาดช่วงของ

การพฒันาจากปัญหาการลาออกของวิศวกรท่ีเช่ียวชาญ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด 

เทคโนโลยทีั้งในและต่างประเทศ  ทาํใหค้วามแตกต่างขององคค์วามรู้ของตวัองคก์าร
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และภายนอกไม่แตกต่างและขาดการพฒันาทกัษะแบบผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพ จึง

สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในระยะต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําข้อวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การเน่ืองจากทรัพยากร

บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัสามารถนําผลท่ีได้ไปบริหารจดัการ

องคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมในการสรรหาและรักษาบุคคลากรท่ีสร้างคุณค่าต่อองคก์าร

ซ่ึง 

1. ผลการวิจยัไดร้ะบุปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เพราะนั้นองค์การตอ้งมีการจดัการท่ี

จะทาํให้ความรู้สึกถึงความแตกต่างขององค์การภายนอกและตวัองค์การท่ีเป็นอยู่

ปัจจุบนั แตกต่างกนันอ้ยท่ีสุดเพื่อลดอตัราการตดัสินใจเปล่ียนงาน  

2. ผลการวิจัยได้ระบุปัจจัยแวดล้อมส่วนบุคคลทางด้านการบริหารจัดการ

องค์การมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เพราะฉะนั้นในหัวขอ้ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานคือ ไม่ไดรั้บความยุติธรรมจากองคก์าร ไม่

สามารถเขา้กนัได้กบัวฒันธรรมขององค์การ โอกาสก้าวหน้าในองค์การมีน้อย ไม่

ชอบประเภทธุรกิจท่ีองค์การทาํอยู่ โอกาสในการข้ึนเงินเดือนมีน้อย องค์การขาด

ศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหน้าต่อไป จะตอ้งนาํมาวางแผนแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบจาก

การตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เช่นการสร้างความชดัเจนในการประเมินผลงาน 

การสร้างทางเดินในสายงานท่ีชดัเจนทั้งรายละเอียดงาน และแท่งเงินเดือนหรือผล

แทนท่ีเก่ียวข้อง การมุ่งเน้นพนัธะกิจขององค์การท่ีชัดเจน การสร้างวฒันธรรม

องค์การท่ีสัมพันธ์กับการจัดการองค์การและการดําเนินธุรกิจและส่ิงแวดล้อม

ภายนอกองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาในประเด็นสาขาอาชีพทางวศิวกรรมท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจ

เปล่ียนงานแตกต่างกนัไร เช่นสาขา ไฟฟ้า กบั เคร่ืองกลมีการตดัสินใจแตกต่างกนั

อยา่งไร 

และควรทาํการศึกษาในทางลึกเก่ียวกบัลกัษณะองค์การท่ีบุคลลากรสาขา

อาชีพวศิวกรรมพึงพอใจ ทั้งดา้นการจดัการองคก์าร ผลตอบแทน การจูงใจ 

บรรณานุกรม 

กิตติพนัธ์ คงเกียรติสวสัด์ิ, และ ไกรชิต สุตตะเมือง. ระเบียบวิธีวิจัย พิมพค์ร้ังท่ี 3. 

กรุงเทพมหานคร: บริษทั เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน่อินโดไชน่า จาํกดั, 2555. 

ฉตัรวบิูลย ์ฉาวเกรียรติ. "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในองค์กร

เอกชน."วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองคก์ร   คณะวทิยาศาสตร์ , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 

รศ.ชูศกัด์ิ เจนประโคน. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ MOTIVATION TECHNIQUES. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 2550. 

ธนาพร รัตนนิตย ์"ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานประจาํ;กรณีศึกษา 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนอีเลคทรอนิกส์แห่งหน่ึงสาขาในนิคมอุตสาหกรรมเวล

โกร์."งานนิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ , มหาวทิยาลยับูรพา, 2548. 

ศุขจิต สาริวงศ ์"การตัดสินใจในองค์กร ;ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินราคาท่ีดินของ

กรมท่ีดิน."วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขารัฐศาสตร์   คณะศิลป

ศาสตร์ , มหาวทิยาลยัราคาํแหง, 2543. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน 

FACTORS AFFECTING THE JOB PERFORMANCE SATISFACTION  

OF EMPLOYEES THAI-GERMAN INSTITUTE 

สุพจน์  ประชุมทอง 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบนัไทย-

เยอรมนั (2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั (3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการจดัการ

องคก์รท่ีมีผลกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนักงานของสถาบนัไทย-เยอรมนั 

จาํนวน 109 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 

t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายอุยูร่ะหวา่ง 31- 40 ปี  สถานภาพโสด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  เป็นพนกังานประจาํ เป็นเจา้หนา้ท่ี/ 

เลขานุการ/วศิวกร และประสบการณ์ในการทาํงาน 7-9 ปี 

_______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบั

การศึกษา, สถานภาพพนกังาน, ตาํแหน่ง/หน้าท่ีและประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบนั

ไทย-เยอรมนั 

2. ปัจจัยการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ กับด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แต่ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

และดา้นความสมดุลยภาพของชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตวั  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. ปัจจัยก ารจัดการอง ค์กรไ ด้แ ก่  ด้านนโยบาย /การบ ริหารงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน สถาบนัไทย-เยอรมนั  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการพฒันาองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่ด้านสายการบงัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, สถาบนัไทย-เยอรมนั 

ABSTRACT 

 This study aimed to study  (1) the difference of personal factors that 

influence the job performance satisfaction of employees Thai-German Institute (2) 

the relationship of the job performance factors affecting the job performance 

satisfaction of employees Thai-German Institute (3) the relationship of the corporate 

management factors affecting the job performance satisfaction of employees Thai-

German Institute 
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 The sample used in this research was an employee of the Thai-German 

Institute amount 109 people. The research tools used is the questionnaire and data 

were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used 

to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05. 

 The results showed that the sample is representative of the employees of the 

Thai-German Institute. Most are male, age between 31 to 40 years, single statue, the 

average monthly income of 10,001 to 20,000 baht, education Bachelor's degree, a 

regular employee, officer or secretary or engineer and work experience 7 to 9 years.  

 The research results found that. 

1. Personal factors including sex, age, status, average monthly income, 

educational level, employee status, position or function and work experience that 

different. not influence the job performance satisfaction of employees Thai-German 

Institute 

2. Operational factors including compensation and welfare together with 

relationships with colleagues and supervisors. Correlated with satisfaction with the 

performance of the employees Thai-German Institute. Statistically significant at the 

level 0.05. but The job and operation, environmental of performance and the 

equilibrium of work life and personal life. not correlated with satisfaction with the 

performance of the employees Thai-German Institute. 

Organizational management factors including policy or works administration. 

Correlated with satisfaction with the performance of the employees Thai-German 

Institute. Statistically significant at the level 0.05. and organization development. 

Correlated with satisfaction with the performance of the employees Thai-German 

Institute. Statistically significant at the level 0.05. but line of commanding not 
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correlated with the job performance satisfaction of employees Thai-German 

Institute. 

Keywords : Job performance satisfaction, Thai-German Institute 

บทนํา 

 การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ และมีความ

มัน่คงภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วในปัจจุบนั เน่ืองจากธุรกิจทางดา้นอุตสาหกรรมเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีการ

ต่อสู้แข่งขนัอยา่งรุนแรงเพื่อตอ้งการเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

นั้น รวดเร็ว หลากหลายและสลับซับซ้อน จึงทาํให้องค์กรต่าง ๆ มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในการจดัการดา้นอุตสาหกรรม 

การจัดการระบบทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นจุดสําคัญท่ีทําให้พนักงานในองค์กร

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความสําคญัต่อการจดัการ หรือท่ีเรียกว่า 4 Ms ไดแ้ก่ 

Man : บุคคล Money : เงินทุน Material : วตัถุดิบ และ Method : วธีิการ โดยทรัพยากร

เหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณท่ีจาํกัดและแตกต่างกัน ดังนั้ นองค์กรท่ี

สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม จะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดคือ “คนหรือ

ทรัพยากรมนุษย”์ (Human Resource) (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2547, หนา้ 14) 

 ในการบริหารงานของหน่วยงานองค์กรและสถาบนัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัมากองคป์ระกอบ

หน่ึง ท่ีจะทาํให้หน่วยงานนั้นประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน ทรัพยากรองคก์ร 

(พะยอม  วงศส์ารศรี, 2541, หนา้ 2)   

 สถาบนัไทย-เยอรมนั เป็นสถาบนัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ทันสมัย  ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย  
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 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จึง

ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัจิตใจและความตอ้งการของคนซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ละเอียดอ่อนและค่อนขา้งซับซ้อน เพราะพนกังานมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ 

ความตอ้งการและความพึงพอใจต่างกนั จะเห็นไดว้่า ความพึงพอใจการปฏิบติังาน

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการจดัการองค์กรท่ีมีผลกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. ปัจจัยการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั  

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. เพื่อกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์การดาํเนินงานทางธุรกิจขององคก์ร 

3. เพื่อวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการ 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• ระดบัการศึกษา 

• สถานภาพพนกังาน 

• ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีปัจจุบนั 

• ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ปัจจัยการจัดการองค์กร 

• ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน 

• ดา้นสายการบงัคบับญัชา 

• ดา้นการพฒันาองคก์ร 

ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

• ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน 

• ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

• ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

• ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

• ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

 

ความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานสถาบันไทย-

เยอรมัน 

ANOVA 

MRA 

MRA 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 สถาบนัไทย-เยอรมนั เป็นสถาบนัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ทันสมัย  ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ไดรั้บการจดัตั้ง

ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 และมีคาํสั่งจดัตั้งสถาบนัไทย-

เยอรมนั เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2538 ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดหลายฝ่าย คือ 

รัฐบาลไทย รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และภาคเอกชนไทย รวมทั้งธนาคาร KFW ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และเอกชนเยอรมนั ภารกิจหลกัของ คือการให้บริการฝึกอบรม เพื่อยกระดบัความรู้

และทกัษะของช่างเทคนิคและวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัรกล รวมทั้งการพฒันาและผลิตแม่พิมพ์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง โดยการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบและควบคุมการผลิต เทคโนโลยีอตัโนมติั และ

เทคโนโลยแีม่พิมพ ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการผลิต 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2544, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึง

พอใจในการทาํงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานในทางบวก เป็น

ความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความ

พึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญั

และกาํลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทาํงาน 

รวมทั้งการส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 กู๊ด (Good อา้งถึงใน ณัทฐา  กรีหิรัญ, 2550, หนา้ 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน หมายถึงคุณภาพ สภาพ หรือระดบัความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากความสนใจและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู ่

 สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss and Sayles อา้งถึงในณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, 

หน้า 9) กล่าวเพิ่มเติมว่า เม่ือความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองและ

ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ ผูป้ฏิบติังานจะ
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เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

นั้นใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 ฟิลด์แมนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold อา้งถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 

2550, หน้า 9) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงท่ีแสดง 

ออกหรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 

 ความสําคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนา้ 126) ไดส้รุปความสาํคญั ไวด้งัน้ี 

1. การรับรู้ในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั 

งาน ปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะทาํใหบุ้คคลมีความตั้งใจในการปฏิบติั 

งาน ลดการขาดงาน การมาทาํงานสาย และการขาดความรับผดิชอบท่ีมีต่องาน 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทาํให้

องคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 วิชยั  แหวนเพชร (2543, หนา้ 136-137) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึง

พอใจไวว้่าการบริหารงานทางด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะใช้การบริหารเชิง

มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Approach) ความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานนัน่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ารเป็นอยา่งมาก  

 ประโยชน์ของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. คน้หาปัญหาในอนาคตขององคก์ร 

2. ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อเจตคติของคนงาน 

3. กระตุน้การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหดี้ข้ึน 

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์  อรรถมานะ (2545, หนา้ 137) ไดก้ล่าวถึง ตวัแปร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานโดยตรง หรือสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมีอยูห่ลายตวั 

คือ อาย,ุ ระดบัอาชีพ, ระดบัการศึกษา, เพศและเช้ือชาติ, ขนาดขององคก์ร 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

สาํรวจระดบัความพึงพอใจและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง 

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังาน

ประจาํและพนกังานสัญญาจา้งของสถาบนัไทย-เยอรมนั จาํนวน 149 คน จากการ

คาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 109 ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดย

การเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์ขอ้มูล

ลกัษณะทัว่ไป, ปัจจยัการปฏิบติังาน, ปัจจยัการจดัการองคก์ร และความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน ท่ีต่างกนั และทดสอบสมมติฐานปัจจยัการปฏิบติังานและปัจจยัการ

จดัการองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 66.97 

เพศหญิง จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี 

จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38 อายุต ํ่ากว่า 21 ปี น้อยสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 สถานภาพ

หยา่/หมา้ยนอ้ยสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 

10,000 บาท ตํ่าสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67  ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี 
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จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 66.06 ตํ่ากว่าปริญญาตรี ตํ่าสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.51  เป็นพนกังานประจาํ จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 86.24 พนกังาน

สัญญาจา้ง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.76  ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี/เลขานุการ/

วิศวกร จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 66.05 เป็นผูจ้ดัการอาวุโส/ผูอ้าํนวยการศูนย ์

ตํ่าสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน 7 - 9 ปี 

จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94 ตํ่ากว่า 1 ปี ตํ่าสุด จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.34 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 ปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุดคือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั 

บญัชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.0168 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13967 ดา้นท่ีมีค่า

ตํ่าสุดคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.9712 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตร 

ฐานเท่ากบั 1.43290 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการองค์กร 

 ปัจจยัการจดัการองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ปัจจยัด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านสายการบงัคบับญัชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.9599 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44487  ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นนโยบาย/

การบริหารงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.7232 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.29601 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 จาํแนกเป็นรายขอ้หวัขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ปัจจยัการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.064  หวัขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือความพึงพอใจทาํให้พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์

หรือทางลบของพนกังานลดลงมากนอ้ยเพียงใด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.187  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม

ทั้งหมด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.5619 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02833 
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ตาราง ปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.004 0.444 2.260 0.026   

ลกัษณะงานและการปฏิบติังาน 0.058 0.085 0.681 0.498 0.269 3.716 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ -0.180 0.074 -2.438 0.017 0.222 4.513 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน -0.010 0.072 -0.136 0.892 0.304 3.289 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

0.179 0.082 2.188 0.031 0.285 3.507 

ความสมดุลยภาพของชีวติการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

0.037 0.093 0.396 0.693 0.278 3.595 

นโยบาย/การบริหารงาน 0.235 0.099 2.381 0.019 0.152 6.596 

สายการบงัคบับญัชา   0.071 0.082 0.868 0.387 0.177 5.642 

การพฒันาองคก์ร 0.419 0.109 3.841 0.000 0.146 6.846 

R = 0.875        R2  = 0.766        F-Test = 40.904        Sig. = 0.000        SE. = 0.51703 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน

ของพนกังาน 

=   1.004 + 0.058 (ลกัษณะงานและการปฏิบติังาน) - 0.180 

(ค่าตอบแทนและสวสัดิการ)* – 0.010 (สภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน) + 0.179 (ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา)* + 0.037 (ความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวิตส่วนตวั) + 0.235 (นโยบาย/การบริหารงาน)* 

+ 0.071 (สายการบงัคบับญัชา) + 0.419 (การพฒันาองคก์ร)** 

โดย  *  ท่ีมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ  **  ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 

76.6 (R2 = 0.766) และมีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ประมาณร้อยละ 51.7  

(SE. = 0.51703)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังาน

ประจาํ  ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี/เลขานุการ/วิศวกร ประสบการณ์ในการทาํงาน

มีประสบการณ์ 7-9 ปี 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยการปฏิบัติงาน และปัจจัยการจัดการองค์กร 

ปัจจยัการปฏิบติังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั 

บญัชา และปัจจยัการจดัการองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั 

งาน  ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน และดา้นการพฒันาองคก์ร 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน แตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2  ปัจจยัการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

กบั ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 และด้านลกัษณะงานและการ

ปฏิบติังาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน, ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัการจดัการองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนักงานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบว่า ด้านนโยบาย/การบริหาร 

งาน  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05,    
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ดา้นการพฒันาองค์กร  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.01 และดา้นสายการบงัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอสิระ  สถิติทีใ่ช้  ค่านัยสําคัญ  ผลการทดสอบ  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.997 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.158 ปฏิเสธ 

สถานภาพ  F-Test 0.627 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.173 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.391 ปฏิเสธ 

สถานภาพพนกังาน t-Test 0.390 ปฏิเสธ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน F-Test 0.253 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน MRA 0.498 ปฏิเสธ 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ MRA 0.017 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน MRA 0.892 ปฏิเสธ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

MRA 0.031 ยอมรับ 

ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

MRA 0.693 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการองค์กร 

ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน MRA 0.019 ยอมรับ 

ดา้นสายการบงัคบับญัชา MRA 0.387 ปฏิเสธ 

ดา้นการพฒันาองคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกันไม่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์

กับเพื่อนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ดงันั้น ถา้ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม และถา้ปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน เปล่ียนแปลงไปดว้ยในทิศทางเดียวกนั 

 ปัจจยัการจดัการองค์กร ด้านนโยบาย/การบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัดา้นการพฒันาองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ถา้ปัจจยัดา้นนโยบาย/การบริหารงาน กบัปัจจยัดา้น

การพฒันาองค์กร เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน เปล่ียนแปลงไปดว้ยในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน และ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรจะนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางใน

การกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการกาํหนด

กลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ทางปัจจยัดา้นน้ี 

2. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  ควรจะนาํ

ขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสามารถกาํหนดแผน

ดาํเนินงานกิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการวางแนวทางการปฎิบติังาน

และกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ทางปัจจยัดา้นน้ี 
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3. ด้านนโยบาย/การบริหารงาน ควรจะนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการ

กาํหนดนโยบาย และเป้าหมายองค์กร การกาํหนดแผนยุทธศาสตร์และระบบกลไก

การบริหารงานองคก์ร รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์องคก์ร ทางปัจจยัดา้นน้ี 

4. ดา้นการพฒันาองคก์ร ควรจะนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในกาํหนดนโยบาย 

ภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน การวางแผนพฒันาบุคลากรและองคก์รควบคู่กนัไป  

กาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งการกาํหนดกลยุทธ์ของการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดกลยทุธ์องคก์ร ทางปัจจยัดา้นน้ี 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมดว้ยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใชเ้คร่ือง 

มือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั 

2. ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

3. ควรทาํการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน  

4. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานของพนกังาน อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา  บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

Factors of Motivation Result in Operation of KCE Electronic public company 

ทว ีทองอยู ่1   รศ. กาญจนาท เรืองวรากร
2

 

---------------------------------------------------------------- 

    บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาอิสระคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลแรงจูงใจใน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามเพศ,อายุ,การศึกษา,

ประสบการณ์การทาํงานและตาํแหน่งงานประชากรในการศึกษาน้ีมี 80 คนท่ีทาํงาน

อยู่ท่ี บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

กรุงเทพฯ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสามารถตอบได ้ 5 ระดบั 

การศึกษา  SPSS ใช ้(Statistical Package for the Social Science) โปรแกรม

คอมพิวเตอร์น้ีถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ผลทางสถิติท่ี

ประกอบข้ึนจากร้อยละความถ่ีและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมมติฐานคือการทดสอบ

ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลของการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ปัจจยัของผลการสร้างแรงจูงใจใน บริษทั เคซี

อี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) มีระดับของแรงจูงใจสําหรับปัจจยัทั้งสองของ

แรงจูงใจท่ีไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 

3.150 อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีค่าเท่ากบั 3.806 อยูใ่นระดบั

มากดังนั้ นจากผลการวิจัยจึงควรปรับปรุงปัจจัยจูงใจท่ีมีค่าน้อยอยู่ 3 ค่าคือด้าน

ลกัษณะงานเท่ากบั 2.695, ดา้นการยกยอ่งเท่ากบั 2.658 และดา้นความเจริญกา้วหนา้

เท่ากบั 2.691 เพื่อระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีข้ึนจากระดบัปานกลาง   

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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จากผลการทดสอบค่า T-Test และ F-Test เพื่อวดัผลกระทบสรุปไดว้า่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน และในส่วนอายุงานท่ีแตกต่าง

กนัมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจและในส่วนวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อ

ปัจจยัคํ้าจุน และสุดทา้ยตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ 

คําสําคญั : แรงจูงใจ,ปฏิบติังาน,บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

Abstract 

The objectives of this independent study was to study factors of motivation 

result in operation of the KCE Electronic public company classified by gender ,age, 

education ,work experience , and position. 

The population of this study was 80 persons who were working at KCE 

Electronic public company at Latkrabang Industrial Estate Bangkok. Data were 

collected by questionnaires thus separate into 5 levels. 

This study used SPSS (Statistical Package for the Social Science) computer 

program were analyzed the data from collected. The Result of Statistical was 

composed of percentage, frequency, mean and standard deviation. A hypothesis was 

tested value is 0.05 level of significance. 

The result of this studies indicated that factors of motivation result in the 

KCE Electronic public company had level of motivation for both factors of 

motivation that got exactly value was 3.509 which is high value and motivating 

factors was 3.150 which is medium level when compare to  factors of hygiene mean 

that got value was 3.806 which is high value  

Although from these results of this research that should be improved the 

motivating factors at low value. There are three factors were the work is 2.695, the 

praise is 2.658 and the progress is 2.691 in order to increase to medium and more 

level.  
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From the results of the test T-Test and F-Test in order to measure affects 

and conclude that this difference age had affect to motivating factors and factors of 

hygiene and The difference age of working had affected to motivating factors only 

and The difference educational background had affected to factors of hygiene and 

Eventually the difference job postings had affected to motivating factors. 

Key Words: Motivation, Operation, KCE Electronic public company 

1. บทนํา 

การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการทาํงานของ

บุคคลและต่อองคก์ร เน่ืองจากบุคคลแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่าง

กนั แรงจูงใจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน ทั้งน้ีถา้หากบุคคลในองคก์รไดรั้บ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม ยอ่มทาํใหเ้กิดขวญักาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน และทาํงานไดอ้ยา่ง

เต็มกาํลงัความสามารถด้วยความเต็มใจแรงจูงใจและการสร้างขวญักาํลังใจในกา

ทาํงานเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะกระตุน้และรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าให้อยูก่บั

องคก์รวมถึงพฒันาศกัยภาพของตวัพนกังานเองเพื่อความเจริญเติบโตและความสําเร็จ

ขององคก์รนั้นๆ ทั้งน้ีการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีคุณภาพ  วฒันธรรมองคก์รและ

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

พนักงานในองค์กรจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในงานท่ีทาํมีความรู้สึกและ

ทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาย่อมนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างเราถูกจูงใจให้มีการกระทาํหรือ

พฤติกรรม หลายรูปแบบ เพื่อหานํ้ าและอาหารมาด่ืมกิน สนองความตอ้งการทางกาย 

แต่นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการความสําเร็จ ตอ้งการเงิน คาํ

ชมเชย อาํนาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตวส์ังคม คนยงัตอ้งการมีอารมณ์ผูกพนัและอยู่

รวมกลุ่มกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจจึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

วกิฤติสินเช่ือซบัไพรม ์(subprime mortgage crisis) หรือ วิกฤติซบัไพรม ์และ

ยงัรู้จักกันในช่ือ วิกฤติสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤติ
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แฮมเบอร์เกอร์) เป็นปัญหาวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ เศรษฐกิจท่ีปรากฏให้เห็นชัด

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤติน้ี คือการท่ีความคล่องตวัของ

ตลาดสินเช่ือทัว่โลกและระบบธนาคารลดลงซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากความซบเซาของ

ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นสหรัฐอเมริกา การกูย้มืและการให้กูย้ืมท่ีมีความเส่ียงสูง และ

ระดบัหน้ีสินของบริษทัและบุคคลท่ีสูงเกินไป วิกฤติคร้ังน้ีมีผลหลายขั้นและค่อย ๆ 

เผยใหเ้ห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทัว่โลก 

จากสภาพวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ดงักล่าวท่ีผ่านมาทางบริษทัก็ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้ดงันั้นในช่วงนั้นบริษทัไดอ้อกมาตรการรองรับ 

โดยกําหนดนโยบายหลักในด้านของการประหยดัต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกด้านจาก

นโยบายดงักล่าวทาํให้เกิดผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

โดยรวมของบริษัท  ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานของพนกังานในบริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัในบริษทัต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน)   

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ อายุงานในบริษทั วุฒิ

การศึกษา และระดบัตาํแหน่งงาน  

 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)    

ขอบเขตในการวจัิย 

 ในการศึกษา ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ีขอบเขตดา้นเน้ือหาเป็น

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ของ พนกังาน  บริษทัเคซีอี อีเลค

โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)  กาํหนดใหต้วัแปรตาม ไดแ้ก่  
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1. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัยดึถือแนวคิดของ แมสโลวแ์ละเฮิร์ซเบิร์กเป็นกรอบใน

การศึกษา 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี โดยทาํการศึกษาจากพนกังาน บริษทั เคซีอี อีเลค โทร

นิคส์ จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลประจาํเดือน เมษายน 2556 จาํนวน 80 คน 

สมมติฐานของการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผูศึ้กษา

ตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 

            1.ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อปัจจัย จูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

2.ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อปัจจัยคํ้ าจุนใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  

นิยามศัพท์ 

1. พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีทาํงานใน บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั

(มหาชน) ในตาํแหน่งพนกังานระดบัผูจ้ดัการอาวุโส ผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก เจา้หน้า

อาวโุส และเจา้หนา้/พนกังาน  

2. บริษัท หมายถึง บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังาน

และโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 125-125/1, 1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลอง

กรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

3. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจยัท่ีทาํให้พนักงานมี

ความรู้สึกพอใจและปฏิบติังานใหดี้ดว้ยความเตม็ใจ และบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1.สามารถนําผลวิจัยให้แก่ผูบ้ริหารขององค์กร เพื่อตัดสินใจในการหา

แนวทางท่ีจะเพิ่มระดับแรงจูงใจในการทํางาน ทําให้ผลการดํา เ นินงาน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการจดัการท่ีเหมาะสมต่อพนักงานทาํให้

พนกังานมีความผกูพนั ความภกัดีต่อองคก์ร และยงัลดอตัราการเขา้ทาํงาน-ออกจาก

งาน ซ่ึงจะทาํให้องค์กรได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป ทาํให้มีบุคลากรคุณภาพ

สนใจในการเขา้ร่วมงานกนัในอนาคต 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                          ตัวแปรตาม 

 
 

2.ทฤษฎแีละแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การจูงใจของ Herzberg Frederick ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการทาํงานซ่ึง

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียก

แตกต่างกันออกไป คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรือ “Dual Factor 

Theory”หรือ “The Motivation-Hygiene Theory” ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพื่อสร้าง

ทฤษฎี Herzberg ไดด้าํเนินการสัมภาษณ์นกัวิศวกรและนกับญัชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของ
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การคน้ควา้ เพื่อศึกษาทศันคติท่ีเก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการ

ขาดงาน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงาน และเพื่อประโยชน์ทัว่ไปสําหรับ

ทุก ๆ คนก็คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญั 

และกาํลงัใจท่ีจะส่งผลใหทุ้กคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

จากการวเิคราะห์คาํตอบจากขอ้ความท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏวา่ ปัจจยัหลายๆ

อยา่งท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยั

ต่างๆเหล่าน้ีสามารถแยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีทาํก็คือ ความสําเร็จ 

(Achievement) การยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และ

คุณลกัษณะของงานท่ีทาํอยู ่คือ ฐานะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัหวัหนา้งาน กบั

เพื่อนร่วมงานกบัลูกน้อง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการ

บริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน เงินเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูก

กระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ให้ช่ือปัจจยักลุ่มหลงัน้ีว่า “ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ

บาํรุงรักษาจิตใจ” (Hygiene or Maintenance Factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะ

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 

ปัจจยัเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจป้องกนัมิให้แรงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้

การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจาํเป็นเพื่อการรักษาจิตใจน้ี จึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น 

แต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ สําหรับท่ีจะให้เป็นเง่ือนไข

สาํหรับการสร้างแรงจูงใจ 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor)                    

   2.ปัจจยัคํ้าจุน  (Maintenance Factor) 

ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก

งานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ได้แก่ 

ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล ,การไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั, ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ปัจจยัคํ้ าจุน หรืออาจเรียกว่า ปัจจยั

สุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยท่ีจะคํ้ าจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่

ตลอดเวลา ไดแ้ก่ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรั้บ,ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์
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กบัผูบ้งัคบับญัชา, สถานะของอาชีพ , นโยบายและการบริหารงาน , สภาพการทาํงาน  

ความเป็นอยูส่่วนตวั , ความมัน่คงในการทาํงาน และวธีิการปกครองของ  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงานมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในท่ีน้ีได

นาํมานาํเสนอเฉพาะผลงานวิจยัในประเทศไทยโดยสังเขป ดงัน้ี 

 มณฑล รอยตระกูล (2548:บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบั

การปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา 2) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

สรรพากรพื้นท่ีสาขา และ 3) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ี

สาขา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูด้าํรงตาํแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขา หรือ

ผูรั้กษาการในตาํแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขา จาํนวน 265 คน 

 ธีระพจน์ วรรณพุทธรักษ์ (2552:บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การทาํงานของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซีสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั การศึกษา

คน้ควา้คร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังาน บริษทัแซมมินา ไซ ซึสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (2) เปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั แซนมินา ไซ ซีสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั จาํแนกตามเพศอาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

ระดบัตาํแหน่ง (3) เสนอแนวทางการเสริมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

แซมมินาไซ ซีสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ธเนศ เหลืองวิริยะแสง (2550:บทคัดย่อ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง  การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัวิศวกรรม

ก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง 2) ลกัษณะบุคลิกภาพ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารและ

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของพนกังานบริษทัวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝ่ัง

แห่งหน่ึง 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัวิศวกรรม

ก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง 
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 ศิวพร แก้วคุ้ม (2554:บทคัดย่อ)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีสังกดัสํานกังานธุรกิจ

บริการ สาขาเขต 6 กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา

ระดบัการสร้างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สังกดัสาํนกังานบริการธุรกิจสาขาเขต 6 กรุงเทพมหานคร 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดรั้บกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรของพนกังาน 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งหมด 80 คน ซ่ึงปฏิบติังานในปี 

พ ศ 2556 โดยจะใชห้ลกัการแปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความ

คาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างตามสูตรการคาํนวณ (Sampling Size) ของทาโร ยา

มาเน  ดงัสูตรดงัต่อไปน้ี 

n=N/(1+Ne^2) 

เม่ือ n หมายถึง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

N หมายถึง ขนาดของประชากร 

𝑒 หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวนผูป้ฏิบติังานกลุ่มงานต่างๆในบริษทั มีจาํนวนทั้งส้ิน 100 คนโดย ผูว้ิจยัได้

กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อย 95 และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม

ตวัอยา่งยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ดงัน้ี 

= 100/1+(100x0.0025) = 80 

ดงันั้นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณ มีจาํนวนทั้งส้ิน 80 คน โดย

วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัจากจาํนวนประชากรทั้งหมด แบ่งตามลาํดบัตาํแหน่งงาน ดงัน้ี 

1. ระดบัผูบ้ริหาร       กลุ่มตวัอยา่ง      7    คน     จากประชากร   10      คน 

2. ระดบัหวัหนา้งาน  กลุ่มตวัอยา่ง      11  คน     จากประชากร   20      คน 

3. ระดบัปฏิบติัการ   กลุ่มตวัอยา่ง       62   คน    จากประชากร   70      คน 
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2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีสร้าง

ข้ึนโดยจะมีขั้นตอนและลาํดบัดงัน้ี 

 1.การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์

ของการวจิยัคร้ังน้ี โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุานบริษทั ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน ซ่ึงคาํถามในตอนน้ีมี

ลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังาน ใน 2 ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอานามยั ซ่ึงเป็นเป็นคาํถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) ตามมาตรประมาณแบบลิเคริร์ม (Likert) โดยแต่

ละคาํถามจะมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ย

ท่ีสุด ซ่ึงคาํถามท่ีใช ้เป็นคาํถามเพื่อทดสอบสมมุติฐานของระดบัแรงจูงในการทาํงาน

ดา้นต่างๆ  

 3. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS หาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือค่าเช่ือมัน่แบบอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) จาก

แบบสอบถาม30 ชุดไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.728 ดงันั้นสรุปไดว้า่เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ี 

 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยการาส่ง

แบบสอบถามจากพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 80 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามตอบดว้ยตนเอง โดยมีระเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูล

ประมาณ 30 วนั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาํข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวม

ไดม้าดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาประมวลผลพร้อมทาํ
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การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติท่ี

ใชใ้นการวจิยั ซ่ึงกาํหนดค่านยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย 

1.กาํหนดตัวแปรในการวจัิย มี ดังนี ้

     1.1ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน

และ  ระดบัตาํแหน่งงาน 

     1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ และ ปัจจยัคํ้าจุน 

2.การประมวลผลข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

      2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด 

     2.2 บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

     2.4 ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั 

3.อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร  โดยการใชส้ถิติพรรณนา จากการหาค่า

ร้อยละ 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์และสมมติฐาน โดย

สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบ

ไปดว้ยดงัน้ี 

 4.1ข้อมูลทั่วไปของประชากร และแรงจูงใจในการทํางาน ใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจดัทาํเป็นหมวดหมู่ และเพื่อทราบความคิดเห็น

ของประชากรศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ Percentage 

และค่าเฉล่ีย Mean 

 4.2การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยใช้

ค่ามชัฌิมเลขคณิต(X) และส่วนเบ่ียงเบนมารตราฐาน (S.D) 

 4.3การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังาน โดยใชส้ถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

way ANONA)  
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สรุปผลการศึกษา 

ผลของการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัของผลการสร้างแรงจูงใจในบริษทั เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์จาํกดั (มหาชน) มีระดบัของแรงจูงใจสาํหรับปัจจยัทั้งสองของแรงจูงใจ

ท่ีไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 3.150 อยู่

ในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีค่าเท่ากบั 3.806 อยูใ่นระดบัมากดงันั้น

จากผลการวจิยัจึงควรปรับปรุงปัจจยัจูงใจท่ีมีค่านอ้ยอยู3่ค่าคือดา้นลกัษณะงานเท่ากบั 

2.695, ดา้นการยกย่องเท่ากบั 2.658 และดา้นความเจริญกา้วหนา้เท่ากบั 2.691 เพื่อ

ระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีข้ึนจากระดบัปานกลาง   

 จากการทดสอบT-Test,F-Testเพื่อวดัผลกระทบการจูงใจพบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ในดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานในด้านปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัจูงใจ แต่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติัของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานในด้านปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั T-Test 0.688 ปฏิเสธ 

อายท่ีุแตกต่างกนั F-Test 0.001 ยอมรับ 

อายงุานในบริษทัท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.043 ยอมรับ 

วฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.068 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.047 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยคํา้จุนในการปฏิบัติงาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั T-Test 0.443 ปฏิเสธ 

อายท่ีุแตกต่างกนั F-Test 0.031 ยอมรับ 

อายงุานในบริษทัท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.219 ปฏิเสธ 

วฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.049 ยอมรับ 

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.100 ปฏิเสธ 

 

ข้อเสนอแนะ 

        ปัจจยัท่ีสามารถนาํไปพิจารณาปรับปรุงโดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

                1.ดา้นลกัษณะงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่น

การลดของเสียในการผลิตอาจจะทาํให้พนกังาน เสนอความคิดเห็นและคดัเลือกเพื่อ

นาํไปปฏิบติังานลักษณะของงานท่ีมอบหมายให้แก่ผูป้ฏิบติัจะต้องท้าทายความรู้

ความสามารถ ไม่ซํ้ าซากจาํเจ และสร้างความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ 

                2.ด้านได้รับการยกย่องหรือการยอมรับนับถือเช่นสนับสนุนให้มีการ

ประกวดพนักงานดีเด่นด้านต่างๆมีการชมเชยและมอบรางวลัให้สําหรับพนักงาน

ดีเด่น การท่ีใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นกาํลงัใจแก่พนกังาน  
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                3.ดา้นความกา้วหนา้ มีการสอบเล่ือนตาํแหน่งภายใน ตาํแหน่งบางตาํแหน่ง

วา่งอาจมีการสอบหรือรับสมคัรจากภายในก่อนเพื่อเป็นโอกาสของพนกังานท่ีมีอยูใ่น

องคก์รไดรั้บความกา้วหนา้ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ1ประสิทธิภาพ1ในการปฏิบัติงานของพนักงานTMB  

ในเขตธุรกจิสมุทรปราการ 

Factors that influence the performance of the employee's job performance 

 in the business district, Samut Prakarn TMB. 

ธิดารัตน์ สินแสง 1    ดร.  พีรพงษ ์ ฟูศิริ 2 

________________________________________________ 

    บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1)เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการ 2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัด้านอ่ืนๆ กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  

วธีิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

หรือ TMB ท่ีสังกดัในสํานกังานเขตธุรกิจสมุทรปราการ 15 สาขา จาํนวนประชากร

ทั้งหมด 135 คน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการลงมาถึงระดบัเจา้หนา้ท่ีโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวจิยัคือแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซ่ึง

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทาง

เดียว ( One –Way ANOVA ) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างดว้ยวิธี MRAท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

--------------------------------------------- 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ผลการวิจยัพบวา่1) ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลตวัแปรอิสระดา้น

เพศ ระดบัการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ.05 2) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจเก่ียวกบั

ด้านสวสัดิการและผลตอบแทน,สภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน,การยอมรับนับถือมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ

เก่ียวกับด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร,ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ.05ซ่ึงในภาพรวมพบวา่ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆความจงรักภกัดีต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก,ด้านนโยบายและการบริหารของ

องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 

คําสําคัญ : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน,พนกังานTMB,แรงจูงใจ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to 1) To study the different types of personal 

factors that influence the performance of the employee's job  performance in the 

business district, Samut Prakarn TMB. 2) To study the relationship between 

motivation and performance of the employee's job  performance in the business 

district, Samut Prakarn TMB. 3) To study the relationship between the other factors 

and performance of the employees employee's job  performance in the business 

district, Samut Prakarn TMB.  

 Methodology: In this study. Used the population TMB Bank Public 

Company Limited (TMB) under 15 branch offices in the business world population 

135 people came down to the position of Director-level officials. The questionnaire 

was used as a research tool. Analyzed data by using computer software which 

contain : percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test or One-Way 
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ANOVA for hypothesis testing and Least Significant Different (LSD) for multiple 

comparisons MRA at .05 level of statistical significance. 

The result .1)The different types of personal factors , Independent variables 

such as gender, education level affect the performance of the employee's  job  

performance in the business district, Samut Prakarn TMB statistically significant at 

the 0.05 level.2) Motivation factors on welfare and benefits, working conditions, 

and respect. Correlated with the dependent variable (the performance of the 

employee's job  performance in the business district, Samut Prakarn TMB.) 

Statistically significant at the 0.05 level. 3) Other factors about the loyalty to the 

organization,The Policy and organizational management. Correlated with the 

dependent variable (the performance of the employee's job  performance in the 

business district, Samut Prakarn TMB.) Statistically significant at the 0.05 level. In 

the overview found that the other factor the devotion towards greater levels of 

organization. The Policy and organizational management in many levels. 

Keywords : Factors that influence ,Performance, The employee's TMB, Motivation 

 บทนํา 

การทาํงานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์ และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

ทาํงาน เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีพ และ

เป้าหมายสาํคญัในการทาํงาน คือคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ในภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบนัการเงิน ปัจจุบนัมีการจา้งงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ทรัพยากรมนุษย ์ เป็นปัจจยัหลกัสําคญัท่ีสุด ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรม 

ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีสูง ในยุคโลกาภิวฒัน์ การพฒันา นอกจากพฒันาดา้น

เทคโนโลยี แล้วยงัหมายรวมถึงการพฒันาบุคคลากร ให้สามารถปรับตนเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มการทาํงานไดอ้ย่างมีความสุขและมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และ

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัคนวยัทาํงานไดมี้การเปล่ียนงานบ่อยๆ หรือบางคนก็ทาํงานแบบรอ

รับเงินเดือนอยา่งเดียวทาํให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ  และเช่นเดียวกบัพนกังาน
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ของธนาคารทหารไทยก็มีการโยกยา้ย สับเปล่ียนตาํแหน่ง หรือลาออก หรือบางคนก็

ทาํงานไม่เตม็ท่ีกบังาน ทาํใหง้านออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดงันั้นผูว้ิจยั

จึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB 

ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลก็จะทาํงาน

นั้นใหส้าํเร็จ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่ อ ศึ ก ษ า ค วา มแตก ต่า ง กันข อง ปั จจัย ส่ วนบุ คค ล ท่ี มี อิท ธิ พ ล ต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยด้านอ่ืนๆ กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัด้านแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

3) ปัจจยัด้านอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

2.เกิดแนวความคิดท่ีจะนาํมาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานTMB 

3. บริษทัหรือองค์กรต่างๆสามารถนาํไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพใหก้บัพนกังานองคก์รนั้นๆได ้
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการทําวิจัยเฉพาะ

ประชากรท่ีเป็นพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการเท่านั้น 

 2.ขอบเขตด้านเน้ือหา  ได้ทําการศึกษาในส่วนปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

3.ขอบเขตด้านตวัแปร โดยการวิจยัคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปร

สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

TMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

ตวัแปรอิสระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขต

ธุรกิจสมุทรปราการ 

. 

 

 

 

 

 

 

9ตัวแปร 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                      - อาย ุ                     -  ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพสมรส – รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน – ตาํแหน่งงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

 

 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

- สวสัดิการและผลตอบแทน 

- ความกา้วหนา้และความ เติบโตในท่ีทาํงาน 

 - ความมัน่คงและปลอดภยั 

- การยอมรับนบัถือ 

- สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

 

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบติังานของ

พนกังานTMB 

ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการ 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

- ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

- นโยบายและการบริหารขององคก์ร 

 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

                       ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
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แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ันของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการ 

ความปรารถนา และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่าน้ีจะ

เรียงลาํดบัขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็น

ลาํดบั ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี  1. ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็น

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั ยารักษาโรค อากาศ นํ้ าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้ 2. ความตอ้งการความปลอดภยั

และมัน่คง (security or safety needs) เม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทาง

ร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการ

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการ

งาน 3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) 

(affiliation or acceptance needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็น

ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซ่ึงความรัก ความ

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บ

ความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้  4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) หรือ ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความตอ้งการการไดรั้บการยกย่อง นบัถือ และสถานะจาก

สังคม เ ช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความ รู้

ความสามารถ เป็นตน้  5. ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็น

ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอย่างได้

สาํเร็จ ความตอ้งการทาํทุกอยา่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานคาํว่า “ประสิทธิภาพ” ตาม

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง“ความสามารถท่ีทาํให้เกิดผล

ในการทาํงาน” ดงันั้น ประสิทธิภาพ (efficiency) จึงหมายถึง อตัราความแตกต่าง

ระหวา่งปัจจยันาํเขา้(input) และผลผลิตท่ีออกมา(output)และเห็นวา่ “ประสิทธิภาพ” 

สามารถมองไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี คือ1. แง่มุมของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต 
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(input) เช่น การใชท้รัพยากรทั้ง เงิน คน วสัดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า 

และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด หรือ 2. แง่มุมของกระบวนการบริหาร (process) เช่น 

การทาํงานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยีท่ีสะดวกสบายกว่าเดิม 

หรือ 3. แง่มุมของผลลพัธ์ เช่น การทาํงานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผล

กาํไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทาํงาน และบริการเป็นท่ีพอใจของ

ลูกคา้อยา่งไรก็ตาม ไดมี้นกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้คาํจาํกดัความและความหมาย

ในเร่ืองของประสิทธิภาพ ดงัน้ีไรอนั และ สมิท (Ryan & Smith, 1954, p. 276) ได้

กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล(human efficiency) ว่า เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผลลพัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทและลงทุนให้กบังานซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงาน

นั้นจะพิจารณาไดจ้ากการทาํงานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ี

ใหก้บังาน เช่น ความพยายาม กาํลงังาน กบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้น ๆ  

3.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ธิดา สุขใจ (2548 ,บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงานของ

พนกังานในระดบัปฏิบติัการส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ทราบระดบัแรงจูงใจ ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจโดยรวม และให้ไดแ้นวทางในการปรับปรุงแรงจูงใจใน

ชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน) จากผลการศึกษา พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยูใ่นช่วง 18 - 30 ปีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,000 - 10,000 บาท ต่อ

เดือน มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ อายุงานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีสถานภาพสมรส

และโสด มีภาระรับผิดชอบสัดส่วนเท่ากนั การศึกษาโดยหลกัการของทฤษฏีปัจจยัคู่ 

(two-factor theory) ของ เฮอร์ซเบอร์ก พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังาน และองค์ประกอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรง พบว่าดา้น

ความสาํเร็จของงานและดา้นชีวติส่วนตวั มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด ส่วน

ดา้นความก้าวหน้าในตาํแน่งงานและความมัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานตํ่าท่ีสุด และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ
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ในทาํงานของ พนกังานปฏิบติังาน พบว่า ระดบังาน รายได ้ สถานภาพระดบั

การศึกษา และอายงุาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 

 กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547 บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานสํานกังาน ใหญ่ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 

ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน สํานกังานให้ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย 2) 

ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน สํานกังานให้ บมจ .ธนาคาร

กสิกรไทย ตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนักงานสํานักงานให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่า 

พนกังานสํานกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัสูง และมี ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความ

แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุอายุงาน และรายได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัตามเพศ สถานภาพสมรส และ ระดบัการศึกษา 

พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นงาน5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น 

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้น

ความพึงพอใจใน รายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัแรงจูงใจ ในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ประวิทย ์ ขออาพดั (2548, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของกาํลงัพล กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี12 อาํเภออรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้” การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของกาํลงัพลกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 12 อาํเภอ อรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การทาํงาน ระดบั

เงินเดือน และวฒิุการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํลงัพล

กองกาํกบัการ ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 12 อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

โดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ีมียศ อายุ และ

ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีปัจจยัจูงใจใน การปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ี.05 ส่วนตาํรวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดบัเงินเดือน และวุฒิ

การศึกษาต่างกนั มีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไมมีนยัสําคญั ทาง

สถิติ  

วธีิดําเนินการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ TMB 

ท่ีสังกดัในสํานกังานเขตธุรกิจสมุทรปราการ 15 สาขา จาํนวนประชากรทั้งหมด 135 

คน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการลงมาถึงระดบัเจา้หน้าท่ี โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ

แบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบ

สมมติฐานโดยใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว  

(One –Way ANOVA ) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างด้วยวิธีMRAท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

1สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ตาํแหน่งงาน, ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน ปรากฏผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อย

ละ 69.9 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.1 

อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหวา่ง 22 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

49.5 รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี , อายุระหวา่ง 41- 50 ปี, อายุระหวา่ง 51 ปี

ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 39.8, 6.8 และ 3.9 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท และ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

24.3 และ 3.9 ตามลาํดบั 
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สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 68.9 รองลงมาคือสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 25.2 และ 5.8 ตามลาํดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง

20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยูร่ะหวา่ง10,000-20,000 บาท, 30,001-40,000 บาท,  และมากกวา่ 40,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 36.9, 17.5และ 6.8 ตามลาํดบั 

ตาํแหน่งงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นตาํแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือระดบัเจา้หน้าท่ีอาวุโส, ระดบัผูจ้ดัการ และระดบั

ผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 30.1, 29.1 และ 4.9 ตามลาํดบั  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

อายุงานตํ่ากวา่ 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ อายุงาน 5-10 ปี, อายุ

งาน 11-15 ปี และมีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.0, 7.8 และ 8.7 

ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.7755 มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากบั 0.65818 และปัจจยัดา้นแรงจูงใจลาํดบัท่ี1 คือ 

สภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0874 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.71272 ลาํดับต่อมาคือความก้าวหน้าและเติบโตในท่ีทาํงาน, ความมัน่คงและ

ปลอดภัย, การยอมรับนับถือ, สวสัดิการและผลตอบแทน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

3.7573, 3.7049, 3.7029, 3.6252 ตามลาํดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.69319, 0.62800 , 0.59860, 0.65839 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ โดยภาพรวม พบว่า  ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.6408 มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากบั 0.61436 และปัจจยัดา้นอ่ืนๆลาํดบัท่ี 1 คือความ
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จงรักภักดีต่อองค์กร และนโยบายและการบริหาร โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.6505, 

3.6311  ตามลาํดบั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61722 ,0.61150 ตามลาํดบั 

1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.048 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.253 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.015 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.133 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.629 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.655 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

สวสัดิการและผลตอบแทน MRA 0.013 ยอมรับ 

ความกา้วหนา้และความเติบโตในท่ีทาํงาน MRA 0.364 ปฏิเสธ 

ความมัน่คงและปลอดภยั MRA 0.315 ปฏิเสธ 

การยอมรับนบัถือ MRA 0.012 ยอมรับ 

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน MRA 0.008 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร MRA 0.005 ยอมรับ 

นโยบายและการบริหารขององคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 1. ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบวา่ ตวัแปรอิสระ ดา้น เพศ 

ระดบัการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานTMB ในเขต

ธุรกิจสมุทรปราการ 
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  2. จากการวิจยัความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนักงานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

เก่ียวกบัดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน, สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน , การยอมรับนบั

ถือ มีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อย่างมีนยัสําคญั และโดยรวมความคิดเห็นปัจจยั

ด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ท่ี ศึกษาเร่ือง 

“แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานสํานกังาน ใหญ่ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย” ซ่ึง

พบวา่ พนกังานสาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มี ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ด้านงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก 

ส่วนปัจจยัดา้นงาน5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น ความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

การทาํงาน ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้านความพึงพอใจใน รายได้และ

สวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

แรงจูงใจ ในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ,สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดา สุขใจ (2548 ) เร่ือง 

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ: ศึกษากรณีส่วนโรงงานฟอก

ยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั(มหาชน) ท่ีกล่าววา่ดา้นความสําเร็จ

ของงานและด้านชีวิตส่วนตวั มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด ส่วนด้าน

ความกา้วหนา้ในตาํแน่งงานและความมัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่า

ท่ีสุด 

  3. ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัดา้นอ่ืนๆ จากการวิจยัความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

พบวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆเก่ียวกบัดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และดา้นนโยบายและการ

บริหารองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงในภาพรวมพบว่า 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ความจงรักภกัดีต่อองค์กร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ,ในภาพรวม ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์ร อยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1.จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าปัจจยัด้านแรงจูงใจในหัวขอ้ ความก้าวหน้าและ

ความเติบโตในท่ีทาํงาน,ความมั่นคงและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือ

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการแต่องคก์รควรรักษาระดบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจน้ีไวไ้ม่ให้ลดนอ้ยถอยลง

ไปกวา่น้ี2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการปรับปรุงและวิจยัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี2.1ควร

ศึกษาตวัแปรอิสระปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน ด้านแรงจูงใจในหัวขอ้อ่ืนๆ

เพิ่มเติมเพิ่มเติมเช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในท่ีทาํงาน และปัจจยัด้านการ

บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง2.2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ช่ือเสียงหรือแบ

รนด์ขององคก์ร,แรงจูงใจจากบุคคลภายนอก 2.3.อาจจะมีการเพิ่มวิธีการวิจยัอ่ืนๆเขา้

มาผสมผสานในการทาํวิจยัเร่ืองนั้นๆทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บขอ้มูลไดล้ะเอียดและเน้ือหา

สมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์และ

แนวคิดส่วนบุคคลเป็นเชิงพรรณา ก็ได ้  

บรรณานุกรม 

กุสุมา จอ้ยช้างเนียม. “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสํานักงาน ใหญ่ บมจ .

 ธนาคารกสิกรไทย.”วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์),

 สาขารัฐศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,บณัฑิตวิทยาลยั,

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2547. 

ชูยศ ศรีวรขนัธ์. “การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานโดยกรณีศึกษาของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอเมือง จ.นครราชสีมา .” วิทยานิพนธ์

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรม           

โยธา สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี,2553. 
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ธิดา สุขใจ.”แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ในระดับปฏิบัติการศึกษากรณีส่วน

โรงงานฟอกย้อม2 บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน).”          

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการบริหารทัว่ไป),

วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา,2548. 

ประวิทย ์ขออาพดั. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาํลงพล กองกาํกับการตาํรวจ

ตระเวนชายแดนท่ี12 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว”งานนิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยับูรพา,2548. 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์กับการทาํงานในองค์กร, 30 มี.ค. 2556 (Online) 

Availablehttp://humanrevod.wordpress.com/2012/10/26/maslows-

hierarchy-of- needs-in-organization/ 
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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเอกชน 

Employee in private company’s Satisfaction to the  

welfare and the compensation  

ลภสันนัท ์จิระดุลยพฒัน์ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษทัเอกชน (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีผลต่อความ    

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานประจาํของบริษทัเอกชน  

จาํนวนทั้งส้ิน 323 คนโดยกาํหนดใหมี้การตอบคาํถามเบ้ืองตน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บนกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผูจ้ดัการยุค

ใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาอธิบาย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า t-Test, F-test และ

ค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิต 0.5  

ผลการวจิยัพบวา่พนกังานของบริษทัเอกชน จากการศึกษาจะพบวา่พนกังาน

ประจาํของบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25 - 30 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน   

1 - 3 ปี มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 

1 นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ และการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั แต่ 

อาย ุสถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั 

สวสัดิการท่ีมีผล ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ (1) สวสัดิการโบนัส (2) สวสัดิการห้องพกั

หอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน (3) สวสัดิการให้บริการการแพทยข์องบริษทั (4) สวสัดิการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน (5) สวสัดิการโรงพยาบาลคู่สัญญา (6) 

สวสัดิการโครงการเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ (7) สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังาน

ประสบภยั (8) สวสัดิการฝึกอบรมภายใน (9) สวสัดิการจดังานปีใหม่ (10) สวสัดิการ

สนามกีฬาสาํหรับพนกังาน และ (11) สวสัดิการหอ้งออกกาํลงักายสาํหรับพนกังาน 

สวสัดิการท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน ไดแ้ก่ (1) 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (2) สวสัดิการเงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร 

(3) สวสัดิการเคร่ืองแบบพนกังาน (4) สวสัดิการบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสําหรับ

พนกังาน (5) สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปี (6) สวสัดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

และ (7) สวสัดิการโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ค่าตอบแทน 

ABSTRACT 

 This study aimed (1) to examine the affecting of demographic 

factors, Satisfaction to the welfare and the compensation (2) to study the welfare 

factors affect to Satisfaction to the welfare and the compensation 

  The sample used in this study are Employee in private company’s of 323 

people, which used a questionnaire as a research tool to collect data on the sample is 

representative. And statistical procedures. Data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-Test F-Test (One-way ANOVA). 
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 The results showed that the respondents were mostly female, aged 25-30 

years, single, graduate of bachelor degree, the job experience 1-3 years and income 

15,001 - 20,000 baht. 

The results showed that the hypothesis. Demographic characteristics of the 

level of sex and education, a different effect on the satisfaction to the welfare and 

the compensation. But Demographic characteristics of the level of age, status, the 

job experience and income is no different. 

Satisfaction effect on the welfare and the compensation with statistical 

significance at 0.05 are (1) Bonus (2) Benefits for the employee dining room (3) 

Benefits for medical services of the company (4) employee welfare funds for 

medical expenses (5) Welfare party hospital (6) The welfare about the loan and the 

compensation (7) Welfare funds assist victims (8) Welfare Training within (9) New 

year Party (10) employee benefits area and (11) Welfare gym for employees 

Satisfaction no effect on the welfare and the compensation with statistical 

significance at 0.05 are (1) The welfare about the monetary for the education of the 

officers’children (2) Welfare funds assist with create session and son (3) Welfare 

uniform (4) benefits for employees free train tickets (5) welfare annual health check 

(6) welfare Fund and (7) Cooperatives welfare projects 

Keywords: Satisfaction, Welfare,  Compensation 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการคมนาคมในประเทศมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบราง 

ระบบถนน ท่าอากาศยาน รวมไปถึงการขนส่งทางนํ้ าและการขนส่งทางท่อ ท่ีมี

ความสําคัญต่อชีวิตประจาํวนัไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิต การติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ ท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ี  ซ่ึงคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะมีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่เร่งรีบ ระบบขนส่งระบบราง และระบบถนนจึงมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ราคานํ้ ามนัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ค่าใชจ่้าย
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ดา้นพลงังานในการใช้ยานยนต์เพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมของคนในการใชย้านพาหนะใน

การสัญจรบนทอ้งถนนจึงเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย รถไฟฟ้า  จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี

คนหนัมาใชบ้ริการกนัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากสะดวกสบาย ประหยดัเวลาแลว้ ยงัเป็น

การหลีกเล่ียงปัญหาสภาพการจราจรแออดับนทอ้งถนน 

ผูศึ้กษาจึงไดต้ระหนกัเห็นความสําคญัในการดาํเนินงาน จึงเห็นสมควรท่ี

จะต้องทําการศึกษาความรู้สึกท่ีแท้จริงเก่ียวกันสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังาน จากสภาพการทาํงานท่ีพนกังานตอ้งทาํงานเป็นกะ ตอ้งปฏิบติังานตามวนั

และเวลาท่ีบริษทักาํหนด แมว้า่วนัดงักล่าวจะเป็นวนัหยุดประจาํสัปดาห์หรือวนัหยุด

ตามประเพณีก็ตาม อีกทั้งพนกังานตอ้งเผชิญกบัมลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียง

แลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัคนเป็นจาํนวนมากในชัว่โมงเร่งด่วน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา อาจ

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ ทาํให้พนกังานไม่อยู่กบัองค์กร

อยา่งย ัง่ยนื ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังาน เพื่อประโยชน์แก่องคก์ร ในการเสริมสร้างองคป์ระกอบของปัจจยัต่างๆ 

ให้พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน มีความผูกพนัต่อองค์กร 

และเพิ่มประสิทธิในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ระยะสั้น 

1. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

พนกังาน 

2. ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลาออกของพนกังาน 
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3. นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงให้พนกังานมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

ระยะยาว 

1. ช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังาน 

2. ช่วยลดความไม่พึงพอใจของพนกังาน 

3. เม่ือพนักงานมีความพึงพอใจในการทาํงานเพิ่มข้ึน พนักงานมีความ

ผกูพนักบัองคก์ร เป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บับริษทั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานบริษทัเอกชน 

2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุงาน 

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานบริษทัเอกชน 

2.ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ด้านความ

มัน่คงและความปลอดภัย การศึกษา และนันทนาการ มีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 

พนกังานของบริษทัเอกชน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 323 ชุด 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในทฤษฎีความตอ้งการ ทฤษฎีความ

พึงพอใจและการจูงใจ ว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานหรือไม่ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 2. อาย ุ

3. สถานภาพ 4. ระดบัการศึกษา 

5. อายงุาน 6. รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

ความพึงพอใจใน

สวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของ

พนกังาน  

บริษทัเอกชน 

 

  1.การดา้นเศรษฐกิจ 

  2. ดา้นสุขภาพ 

  3. ดา้นความมัน่คงและ  

ความปลอดภยั 

  4.การศึกษา 

  5.นนัทนาการ 

 

 

 

ปัจจัยสวสัดิการ 

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 

2. เงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร 

3. การออกโบนสั 

4. มีเคร่ืองแบบพนกังาน 

5. มีบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี 

6. มีหอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน 

7. มีการใหบ้ริการการแพทย ์

8. มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

9. มีการตรวจสุขภาพประจาํปี 

10. มีโรงพยาบาลคู่สัญญา 

11. มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

12. มีโครงการกูเ้งินเพื่อการ

เคหะสงเคราะห์ 

13. มีเงินช่วยเหลือพนกังานประสบภยั 

14. มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์

15. มีการจดัการฝึกอบรมภายใน 

16. มีการจดังานปีใหม่ 

17. มีสนามกีฬา 

18. มีหอ้งออกกาํลงักาย 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎคีวามต้องการ 

ธงชยั สันติวงษ ์(อา้งถึงใน ธารกมล อูปแกว้, 2544: 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนอยา่งดี

สมบรูณ์ 

ทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ 

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Need Hierarchy Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของ 

Abraham Maslow ให้ความสําคญักบัแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจ เช่น ความตอ้งการด้าน

ชีววิทยาหรือสัญชาตญาณ อะไรคือสาเหตุให้คนประพฤติตวัตามความพึงพอใจของ

ตนเอง ซ่ึงความต้องการอย่างหน่ึงไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาว และความ

ตอ้งการอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี คนเรามกัจะเสาะหาส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการ เพราะ

ความตอ้งการท่ีจะสมหวงัยอ่มไม่มีท่ีส้ินสุด โดยไดเ้สนอความตอ้งการเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้น

พื้นฐานท่ีสุด เพื่อความมีชีวิตอยูร่อด ไดแ้ก่ อาหาร, อากาศ, นํ้า, การนอน และแรงขบั

ทางเพศ เป็นตน้ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการแสวงหา

ความปลอดภยัทางดา้นท่ีพกัอาศยัและความมัน่คง 

3) ความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Belonging and love needs) เป็น

ความตอ้งการท่ีตอ้งการการยอมรับทางสังคมในดา้นความรัก มิตรภาพ บทบาทหนา้ท่ี 

และการมีส่วนร่วม 

4) ความตอ้งการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem needs) เป็นความ

ตอ้งการทางดา้นความคิดภายใน เช่น เป็นท่ีช่ืนชอบและไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 

5) ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดในชีวติของคน เป็นการเขา้ใจและตระหนกัในความสามารถของตน จึงตอ้งการ

จะใชค้วามสามารถนั้นตอบสนองความตอ้งการของตน โดยไม่สนใจวา่จะตอ้งไดรั้บ

ผลตอบแทน 
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สรุปมาสโลว ์ไดอ้ธิบายทฤษฎีแรงจูงใจมนุษยว์า่ ความตอ้งการของมนุษย์

จะเรียงลาํดบัตามขั้นตอน การจาํแนกความตอ้งการของมนุษย์ข้ึนอยู่กับเป้าหมาย

ขณะนั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกทุกรูปแบบจะแสดงถึงแรงจูงใจของแต่ละตวับุคคล 

และยงัเป็นตวัช้ีถึงความพึงพอใจต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน ดังนั้นตอ้งให้ความ

สนใจในสถานการณ์ทุกอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม  

 2. ทฤษฎคีวามพงึพอใจและการจูงใจ 

ทฤษฎกีารจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg 

Herzberg ศึกษาถึงเร่ืองของการจูงใจ โดยเสนอวา่ มีปัจจยั 2 อยา่งท่ีมีผลต่อ

การจูงใจพนกังานใหท้าํงานคือ (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2551) 

1. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจยัอนามยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งมีในการ

ทาํงานถา้ขาดส่วนน้ีไปจะมีปัญหากบัพนกังาน แต่ปัจจยัอนามยัน้ีไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจูง

ใจใหพ้นกังานอยากทาํงานโดยตรง ประกอบดว้ย 

1.1 เงินเดือนและสวสัดิการ (Salary and Benefits) 

1.2 การบงัคบับญัชา (Supervision) 

1.3 สภาพการทาํงาน (Work Condition) 

1.4 สถานภาพในการทาํงาน (Status) 

1.5 ความมัน่ คงในการทาํงาน (Security) 

1.6 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relations) 

1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน (Policy) 

จะเห็นวา่มีเงินเดือน รวมอยูใ่นปัจจยัอนามยัน้ีดว้ย Herzberg มองวา่เงินเดือน

เป็นปัจจยัท่ีตอ้งมี และตอ้งจ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนการทาํงานของพนกังาน แต่การ

ใชเ้งินเดือนเป็นตวัจูงใจโดยตรง จะไม่ไดผ้ลในการรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์ร 

2. Motivator Factors เป็นปัจจยัท่ีสามารถจูงใจพนกังานให้อยากทาํงานได ้

ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีประกอบไปดว้ย 

2.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) 

2.2 การไดรั้บความสาํคญั (Recognition) 
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2.3 ความรับผดิชอบในงานท่ีทา้ทาย (Responsibility) 

2.4 ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest) 

2.5 การเจริญเติบโตในการทาํงาน (Growth) 

ปัจจยัจูงใจดงักล่าวขา้งตน้ เป็นปัจจยัท่ี Herzberg มองว่าสามารถจูงใจ

พนกังานให้อยากทาํงาน ดงันั้น การใชเ้งินเพื่อจูงใจพนกังาน จะตอ้งมีวิธีการหรือ

เหตุผลในการจูงใจ เช่น ในการบริหารค่าจา้งเงินเดือนเพื่อจูงใจพนกังาน นกับริหาร

ค่าจา้งจะตอ้งเช่ือมโยงทฤษฎีปัจจยัจูงใจน้ีกบัการบริหารเงินเดือนให้ได ้ กล่าวคือใน

ปัจจยัดา้นความสาํเร็จ และความตระหนกัในความสาํคญัของพนกังานนั้น เราสามารถ

ใชก้ารข้ึน เงินเดือนประจาํปีตามผลงาน และการข้ึนเงินเดือนกรณีเล่ือนตาํแหน่งเป็น

ตวับอกพนกังานไดว้า่เขากาํลงัประสบความสําเร็จในการทาํงาน ซ่ึง หมายถึงบริษทั

ไดเ้ห็นความสามารถและข้ึนเงินเดือนให้พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นสูงกว่าพนกังานท่ี

ทาํผลงานด้อยกว่า และแจง้พนักงานให้ทราบถึงเหตุผลในการข้ึน เงินเดือนให้

พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่วนปัจจยัเร่ืองความรับผิดชอบ ก็

สามารถใช้การเล่ือนตําแหน่งเป็นตัวบอกให้พนักงานทราบว่าเขาต้องมีความ

รับผิดชอบท่ีสูงข้ึน มีงานท่ีทา้ทายมากข้ึนซ่ึง ในส่วนน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเงินโดยตรง 

ส่วนปัจจยัดา้นการเจริญเติบโตในบริษทั บริษทัตอ้งทาํการออกแบบ Career path ซ่ึง

เป็นเส้นทางสายอาชีพของพนกังานท่ีเขา้มาทาํงานในบริษทัให้พนกังานทราบวา่เขามี

โอกาสเติบโตเจริญเติบโตในงานไดม้ากนอ้ยแค่ไหน และในการเล่ือนระดบัแต่ละคร้ัง 

ก็ควรจะมีการปรับเงินเดือนให้ตามความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ตามความเหมาะสมจะ

เห็นไดว้่าเราสามารถใช้ตวัเงินมาเช่ือมโยงกบัปัจจยัจูงใจของ Herzberg ได ้ และ

สามารถท่ีจะใชใ้นการจูงใจพนกังานใหอ้ยากทาํงานกบับริษทัไดด้ว้ย แต่ปัจจยัดา้นตวั

เงินน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีรับประกนัวา่ พนกังานจะไม่ลาออกไปไหน ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีทาํ

ให้พนักงานไม่อยากทาํงาน สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดจากผูมี้ประสบการณ์ในวงการ

บริหารงานบุคคลคือ สาเหตุจากหัวหน้างาน บางบริษทัมีระบบเงินเดือนและระบบ

การจูงใจท่ีดีมาก แต่มีอตัราการลาออกของพนกังานสูงมาก ซ่ึงเม่ือทาํการศึกษาลึก ๆ 

แลว้พบวา่มีสาเหตุมาจากหวัหนา้งาน เช่น หวัหน้างานไม่ให้โอกาสในการคิดหรือ
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แสดงความคิดเห็น แยง่ชิงผลงาน หรือโยนความผิดพลาดให้ลูกน้องไม่สามารถให้

คาํปรึกษาแก่ลูกนอ้งได ้เป็นตน้ 

ตัวอย่างปัจจัยจูงใจและธํารงรักษาพนักงาน 

1. เงินเดือนและสวสัดิการองค์กรต่าง ๆ มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

แตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจขององคก์ร ดงันั้น รูปแบบของค่าตอบแทนโดยรวมจึง

ประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงินส่วนท่ีเป็นตวัเงิน เช่นเงินเดือน 

เงินค่าจา้งรายวนั รวมไปถึงค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น เช่นค่าคอมมิชชัน่ ค่าเบ้ีย เล้ียง

เป็นตน้ และค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว เช่นโบนสัแบบคงท่ี (Fixed Bonus) และ

โบนัสแบบผนัแปร ข้ึนอยู่กบัผลงานท่ีแตกต่างกนัไป (Variable Bonus) ส่วน

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เป็นสวสัดิการท่ีจดัไวใ้ห้กบัพนกังาน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไป

ตามลกัษณะธุรกิจขององคก์รแต่ละแห่ง เช่นรถประจาํตาํแหน่ง คูปองรับประทาน

อาหารกลางวนัสมาชิกสปอร์ตคลบั แบบฟอร์มพนกังาน มือถือ โน๊ตบุค๊ เป็นตน้ 

2. สวสัดิการเพื่อความมัน่คงและสุขภาพ ไดแ้ก่ 

2.1 สวสัดิการการรักษาพยาบาล (Medicare Benefits) โดยปกติรัฐได้

กาํหนดใหอ้งคก์รจดัสวสัดิการในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกจา้งพนกังาน

อยูแ่ลว้ เช่น นายจา้งตอ้งจดัห้องพยาบาล พยาบาล หรือแพทยป์ระจาํ เพื่อบริการ

ลูกจา้งตามขนาดของกิจการ องค์กรธุรกิจบางแห่งจดัสวสัดิการการรักษาพยาบาล

ให้แก่ลูกจา้งเองนอกเหนือจากสิทธิท่ีลูกจา้งไดรั้บจากกองทุนประกนัสังคม องคก์าร

หลายแห่งใช้วิธีประกนัสุขภาพพนกังานหรือประกนัอุบติัเหตุกบับริษทัประกนั โดย

นายจ้างเป็นผูจ้่ายเบ้ียประกันให้ การให้การรักษาพยาบาลต้องกาํหนดลงไปใน

รายละเอียดวา่จะครอบคลุมมากนอ้ยแค่ไหนเช่น 

2.1.1 การรับการรักษาแบบผูป่้วยนอก (Outpatient) 

2.1.2 การผา่ตดัรักษา (Operation) 

2.1.3 การใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการพิเศษ (Laboratory) 

ขอบเขตของการให้สวสัดิการชนิดน้ีอาจครอบคลุมไปถึง ครอบครัวของ

ลูกจ้างด้วยขอบเขตและระดับการรักษาพยาบาลข้ึน อยู่กบัตาํแหน่งของลูกจ้าง 
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นโยบายขององคก์ร บางองคก์รอาจกาํหนดเป็นจาํนวนเงินท่ีองคก์รจะรับผิดชอบให้

เป็นรายปี โดยไม่กาํหนดวธีิการและชนิดของการรักษาก็ได ้

2.2 การให้เงินทดแทน (Disability Benefits or Employment Injury 

Benefits) เป็นสวสัดิการท่ีให้กับพนักงานท่ีไม่สามารถทาํงานได้ เน่ืองจากการ

เจบ็ป่วยหรือทุพพลภาพอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน ตามปกติพนกังานเหล่าน้ีก็จะไดรั้บ

ผลประโยชน์เป็นเงินทดแทนตามสิทธิของผู ้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมอยู่แล้ว ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินทดแทนได้กาํหนดไวใ้น

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เร่ืองกาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่า

ทดแทนหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่าจา้งรายเดือน ลงวนัท่ี12 กนัยายน พ.ศ. 2537 

แต่องคก์รอาจจดัสวสัดิการใหเ้พิ่มเติมจากน้ีก็ได ้

2.3 การประกนัชีวิต (Life Insurance) การประกนัชีวิตพนกังาน

ลูกจา้งเป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแก่ครอบครัวของลูกจา้งในกรณีท่ีลูกจา้ง

เสียชีวิต ซ้ึง นบัเป็นสวสัดิการให้แก่ทายาทท่ียงัมีชีวิตอยู ่ (Survivor Benefits) ของ

ลูกจา้งดว้ยการประกนัชีวติน้ีองคก์รนิยมทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนั และมกัเป็น

การประกนักลุ่มซ้ึงค่าเบ้ีย ประกนัจะถูกกว่าสําหรับวงเงินประกนัจะมากหรือน้อย

แลว้แต่นโยบายขององคก์ร 

2.4 บาํนาญ (Pension Benefits) วตัถุปะสงคข์องการจ่ายสวสัดิการ

บาํนาญเพื่อให้ลูกจา้งท่ีเกษียณอายุไปแลว้สามารถดาํรงชีพอยู่ไดด้ว้ยเงินจาํนวนหน่ึง 

ซ่ึง องค์การจะจ่ายให้ทุกเดือนในระยะเวลาหน่ึง หรือจนกว่าลูกจา้งจะเสียชีวิต 

สวสัดิการชนิดน้ีเป็นภาระหนกัแก่องคก์รเพราะวา่ค่าใชจ่้ายน้ีประมาณการไดย้ากอีก

ทั้ง แนวโนม้ต่อไปก็คือ คนจะมีอายุท่ียืนยาวข้ึน กวา่เดิม ส่วนใหญ่สวสัดิการชนิดน้ี 

มกัจะจ่ายในองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงมีกองทุนสวสัดิการมาก องคก์รท่ีมีการวางแผนใน

เร่ืองเงินและการบริหารอยา่งดี เช่น 

2.4.1 การตั้ง กองทุนบาํนาญ (Pension Fund) 

2.4.2 มีการวางแผนเก่ียวกบัการหักเงินสมทบอย่างดี (Salary 

Deduction Plan) 

2.4.3 มีการกาํหนดอายงุานและสัดส่วนของบาํนาญท่ีจะไดรั้บ 
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2.5 สวสัดิการอ่ืนๆ (Other Benefits) องคก์รสามารถจดัสวสัดิการ

แบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสมเช่น 

2.5.1 บางองค์กรอาจมีบาํเหน็จเป็นเงินก้อนแก่พนักงานคร้ัง 

เดียวเม่ือเกษียณงาน (Lump Sum Payment) 

2.5.2 ค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง (Severance Pay) 

2.5.3 ให้สิทธิในการลาโดยไม่รับค่าจา้งเป็นระยะเวลาหน่ึง 

(Leave Without Pay) เน่ืองดว้ยความจาํเป็นหรือเหตุผลส่วนตวั เช่น ลาศึกษาอบรม ลา

เล้ียงดูบุตร หรือบุพการโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งขณะลา แต่ยงัคงสภาพของสมาชิกองคก์ร

ไว ้เป็นตน้ 

3. การฝึกอบรมและพฒันา หมายถึง การฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมุ่งเพิ่ม

ความถนัดและทักษะให้แก่พนักงานตามระดับของพนักงาน เพื่อให้สามารถ

ปฏิบติังานในขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีเฉพาะทาง (Special Skill 

Training) การฝึกอบรมการจดัการ (Management Training) ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การ

ฝึกอบรมทางเทคนิค (Technical Training) การฝึกอบรมทกัษะ และการพฒันานกั

บริหาร (Executive Development) เป็นตน้ 

4. การยกยอ่งชมเชย พนกังานควรไดรั้บการยกยอ่งชมเชย (Recognition) จาก

ผูบ้ริหาร การยกย่องชมเชย พนักงานเป็นเร่ืองท่ีมีตน้ทุนน้อยมาก เพราะเพียงแค่

ผูบ้ริหารรู้จกัใช ้ คาํพูด นํ้าเสียง และภาษากายให้เหมาะสม ยิม้แยม้แจ่มใส มีมนุษย์

สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สีหนา้มีมิตรไมตรี ช่ืนชมพนกังานดว้ยความจริงใจ เม่ือพนกังาน

ทาํงานไดป้ระสบความสําเร็จ แมบ้างคร้ัง จะเป็นความสําเร็จเล็ก ๆหรือบางเร่ืองก็ไม่

สาํเร็จ หากพนกังานไดพ้ยายามทาํอยา่งเตม็ท่ีแลว้ก็ตอ้งช่ืนชม และท่ีสําคญัตอ้งช่ืนชม

พนกังานดว้ยหากพวกเขาไดป้ฏิบติัตามค่านิยมองคก์ร เพื่อตอกย ํ้าวา่หากเขาทาํตามท่ี

องคก์รคาดหวงั เขาจะไดรั้บการช่ืนชม หากผูบ้ริหารแสดงให้เห็นวา่มองเห็นคุณค่า 

เห็นความสําคญั ของพนกังานอยู่เสมอ ก็จะทาํให้พนกังานมีกาํลงัใจในการทาํงาน 

พร้อมทุ่มเทกายใจในการทาํหนา้ท่ี 

5. แผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึงการพฒันาอาชีพ

ของพนกังานในองค์กร โดยการวิเคราะห์สมรรถนะของพนกังาน (Competency 
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Analysis) และการสํารวจความสนใจในการพฒันาอาชีพของพนักงาน (Career 

Inventory) แลว้นาํมาจดัทาํแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development 

Plan) เพื่อเตรียมพฒันาพนกังานข้ึนรองรับตาํแหน่งระดบัสูงท่ีจะตอ้งขยบัตามกนัข้ึน 

ไป พร้อม ๆกบัการวางผงัทดแทน (Succession Planning) เพื่อเตรียมคนข้ึน ดาํรง

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนกิจกรรมการพฒันาอาชีพของพนกังานมีหลายกิจกรรมยอ่ย เช่น การ

ฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On - The - Job Training) การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) การ

บริหารผลงาน (Performance Management) เป็นตน้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่พนกังานมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

ความพึงพอในในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจ

ลกัษณะงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมัน่คงใน

การทาํงาน อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

ช่อสุดา โสระดา (2551) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั

มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จาํกดั พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ดา้นองคก์ร รองลงมาเป็นดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นงาน และการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด โดยเป็นปัจจยัในดา้นความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนได ้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ สําหรับ

พนกังาน ส่วนปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน ค่าจา้งรายวนัท่ีไดรั้บ และระดบัตาํแหน่ง ไม่มีผล

ต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อบริษทั 

สิรินาตย ์ กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วน

บุคคลต่างกนัคือเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลา
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ในการปฏิบติังานต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกในระดบัมาก มีความภูม

ใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง ขององค์กร และเห็นว่าองค์กรให้ความมัน่คงในอนาคต 

เน่ืองจากการบินไทยเป็นบริษทัชั้นนําอยู่ในระดับสายการบินระดับโลกจึงทาํให้

พนกังานมีความมัน่ใจในอนาคตการทาํงานและไม่คิดยา้ยงานไปท่ีอ่ืน 

สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภทัรา ชยักิจ, ปณัฐพนัธ์ สันติรัตตกุล และกงัวาน 

ยอดวิศิษฎ์ศกัด์ิ (2552) ศึกษาแนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาคนเก่ง (Talent 

Retention) กรณีศึกษากลุ่มผูบ้ริหารบริษทั ทรูวิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งหรือดาวเด่นในองค์กรไดแ้ก่ ปัจจยัด้าน

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ปัจจยัดา้นการพฒันาสายอาชีพ ปัจจยัดา้นความผูกพนั

ของพนกังาน และปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษษ นิคมอุตสาหกรรมเข

ตนวนคร พบว่า อายุ, ระดับการศึกษา, ภาวะสุขภาพ, ลักษณะอุตสาหกรรม และ

จาํนวนลูกจา้ง ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านบุคลากรทางการแพทย ,์ ดา้นเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ์, ดา้นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ 

และพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศึกษาอายุงานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้น



92 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

การรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมือง คูคตอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั.05  

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงความ

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน เพื่อให้ไดข้อ้มูลตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานของบริษทัเอกชน 

จาํนวนทั้งส้ิน 323 คน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา,ระยะเวลาในการปฏิบติังาน

และรายไดต่้อเดือน และปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  เศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นความ

มัน่คงแลความปลอดภยั การศึกษา และนนัทนาการ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล การแจก

แจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-testการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่พนกังานบริษทัเอกชน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.2) มีอายุ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 48) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 

63.5) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 90.10) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 1 - 3 ปี (ร้อยละ 32.83)  มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000  บาท (ร้อยละ 46.70) 
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สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทน  

ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลทางด้านเพศ และ การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า สวสัดิการท่ีมีผล ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการโบนสั (2) 

สวสัดิการหอ้งพกัหอ้งอาหารสําหรับพนกังาน (3) สวสัดิการให้บริการการแพทยข์อง

บริษทั (4) สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน (5) สวสัดิการ

โรงพยาบาลคู่สัญญา (6) สวสัดิการโครงการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (7) 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนักงานประสบภยั (8) สวสัดิการฝึกอบรมภายใน (9) 

สวสัดิการจัดงานปีใหม่ (10) สวสัดิการสนามกีฬาสําหรับพนักงาน และ (11) 

สวสัดิการหอ้งออกกาํลงักายสาํหรับพนกังาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.008 ยอมรับ 

อาย ุ F-test 0.490 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test 0.814 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.002 ยอมรับ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-test 0.199 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-test 0.876 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสวสัดิการและค่าตอบแทน 

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน F-test 0.847 ปฏิเสธ 

2. เงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร F-test 0.209 ปฏิเสธ 

3. โบนสั F-test 0.000 ยอมรับ 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

4. มีเคร่ืองแบบพนกังาน F-test 0.389 ปฏิเสธ 

5. มีบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี F-test 0.956 ปฏิเสธ 

6. มีหอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน F-test 0.001 ยอมรับ 

7. มีการใหบ้ริการการแพทย ์ F-test 0.000 ยอมรับ 

8. มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล F-test 0.000 ยอมรับ 

9. มีการตรวจสุขภาพประจาํปี F-test 0.847 ปฏิเสธ 

10. มีโรงพยาบาลคู่สัญญา F-test 0.000 ยอมรับ 

11. มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ F-test 0.066 ปฏิเสธ 

12. มีโครงการกูเ้งินเพื่อการ

เคหะสงเคราะห์ 

F-test 0.022 ยอมรับ 

13. มีเงินช่วยเหลือพนกังานประสบภยั F-test 0.001 ยอมรับ 

14. มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์ F-test 0.720 ปฏิเสธ 

15. มีการจดัการฝึกอบรมภายใน F-test 0.000 ยอมรับ 

16. มีการจดังานปีใหม่ F-test 0.000 ยอมรับ 

17. มีสนามกีฬา F-test 0.000 ยอมรับ 

18. มีหอ้งออกกาํลงักาย F-test 0.000 ยอมรับ 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทัเอกชน โดยศึกษาจากพนกังานของบริษทัเอกชน 323 คน 

โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม  พนกังานของ

บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 30 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 - 3 ปี มี

รายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท  
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ผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ และ การศึกษา เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิศราภรณ์ เด

ชวรรณ (2548) พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ คือเพศ สิรินาตย ์กฤษฎาธาร (2551) พบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล

ต่างกนัคือเพศ ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ (2555) พบว่า ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 และผลการศึกษา

ของจนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง

คูคตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นความมัน่คง

และความปลอดภยั การศึกษา และนนัทนาการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ (1) โบนสั (2) สวสัดิการท่ีบริษทัมีห้องพกัห้องอาหาร (3) สวสัดิการ

ให้บริการการแพทยข์องบริษทั (4) สวสัดิการท่ีมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

พนกังาน (5) สวสัดิการท่ีบริษทัมีโรงพยาบาลคู่สัญญา (6) สวสัดิการท่ีมีโครงการกูเ้งิน

เพื่อการเคหะสงเคราะห์สําหรับพนกังาน (7) สวสัดิการ ท่ีบริษทัมีเงินช่วยเหลือพนกังาน

ประสบภยั (8) สวสัดิการท่ีบริษทัมีการฝึกอบรมภายใน (9) สวสัดิการท่ีบริษทัมีการจดั

งานปีใหม่ (10) สวสัดิการท่ีบริษทัมีสนามกีฬาสําหรับพนกังาน (11) สวสัดิการท่ีบริษทัมี

ห้องออกกาํลงักายสําหรับพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริญญา สัตยธรรม 

(2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั วาย เอช 

เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอในในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจลกัษณะงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจ

ต่อสภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในการทาํงานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อน
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ร่วมงาน และต่อความมัน่คงในการทาํงาน อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ช่อสุดา โสระดา 

(2551) พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ด้าน

องคก์ร รองลงมาเป็นดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด โดยเป็นปัจจยัในดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีแข่งขนั

กบัธุรกิจอ่ืนได ้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพนกังาน  สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภทัรา 

ชยักิจ, ปณัฐพนัธ์ สันติรัตตกุล และกงัวาน ยอดวิศิษฎ์ศกัด์ิ (2552) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการรักษาคนเก่งหรือดาวเด่นในองค์กรไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

ปัจจยัดา้นการพฒันาสายอาชีพ ปัจจยัด้านความผูกพนัของพนักงาน และปัจจยัด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้น

การรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมือง คูคตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05  

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. จากการศึกษา พบวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 

ควรมีการศึกษาท่ีละเอียดลงไปมากกวา่น้ีวา่เกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อหาแนวทางในการ

รักษาพนกังานใหอ้ยูต่่อในองคก์รนาน ๆ และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีแก่องคก์ร 

2. ควรทาํการศึกษาทั้งองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความพึง

พอใจของพนกังานในภาพรวม 

3. อาจจะมีการศึกษาถึงความผกูพนัในองคก์รเพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์ร เพื่อลดอตัราการหมุนเวยีนของพนกังานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. อาจะมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการรักษาพนักงานและการลาออกของ

พนกังาน เพื่อจะไดท้ราบสาเหตุในการตดัสินใจของพนกังานท่ีจะอยูต่่อหรือลาออกไป 

5. ควรมีการทาํซํ้ า โดยเวน้ระยะห่างพอสมควร เน่ืองจากความพึงพอใจหรือ

ทศันคติของบุคคล อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาและสภาพแวดลอ้ม  
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6. ควรมีการศึกษาความพึงใจในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การส่ือสาร

ภายในองคก์ร การนาํนโยบายไปปฏิบติั เป็นตน้ 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ 

กองกาํกบัการ 1 กองบังคับการปราบปราม 

THE PERFORMANCE IN SATISFACTION DUTIES OF POLICE OFFICERS IN 

SUB DIVISION 1 CRIME SUPPRESSION DIVISION 

ภทัรานี  ศรีประมวล 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ีคือ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยในการปฏิบัติหน้าท่ี (3) ศึกษาความ 

สัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

กลุ่มตวัอยา่งเป็น ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

จาํนวน  132 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ การรายงานค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปราม  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุอยู่ระหว่าง 51-55 ปี  ระดับ

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีอายุราชการมากกวา่  20  ปี  ทาํงาน

อยูใ่นตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม  และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท 

_______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพ  อายรุาชการ 

ตาํแหน่งงานและรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

2. ปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ี ด้านประชาชน ด้านลักษณะของงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทาํงานในสํานกังาน  ด้านการยอมรับ ด้านเงินเดือน เบ้ียเล้ียง

และสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ

ตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

3. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้

องค์กร และดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงในองค์กร ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี, ตาํรวจ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research to study (1) the differences in personal factors  

(2) the relationship of the factors in the performance of duties (3) the relationship of 

organizational commitment affect the performance in satisfaction duties of  Police 

Officers in Sub Division 1  Crime Suppression Division. 

Sample. 1 Division of Police Crime Suppression Division. 132 people. The 

research tools used in the questionnaire. And data analysis using SPSS for Social 

Science Research. The statistics used in data analysis. Reporting frequency, 

percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation, t-Test, F-Test, 

one-way analysis of variance. And multiple regression analysis (MRA) at the 

significance level of 0.05. 
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 The results showed that the samples of Police Officers in Sub Division 1  

Crime Suppression Division. Most are male. Aged between 51-55 years lower than 

Bachelor’s Degree education, marital status, worked longer more than 20 years 

working in the suppression. And income is. 20,001 to 30,000 THB 

Test results indicated that the hypothesis. 

 1st. Individual factors, including gender, age, civil service status, age, 

education, position and income differences. Not affect the performance in 

satisfaction duties of  Police Officers in Sub Division 1 Crime Suppression Division 

 Factor in the performance of the public in the nature of the work. Working 

in an office environment. The acceptance. The salary, allowances and benefits not 

related to the performance in satisfaction duties of Police Officers in Sub Division 1  

Crime Suppression Division  

 Factor organizational commitment  the willingness and commitment to 

work for the organization and loyalty to the organization  related to the performance 

in satisfaction duties of Police Officers in Sub Division 1 Crime Suppression 

Division. Statistically significant at the 0.05 level. Their confidence in the 

organization  not related to the performance in satisfaction duties of police officers. 

Keywords: The performance in satisfaction duties., Police 

บทนํา 

 ปัจจุบันรูปแบบในการกระทําผิดของคนร้ายหลากหลายและแยบยลมากขึ้น 

รวมถึงปัญหาทางสังคมหลายอย่าง เช่น  คดียาเสพติด  คดีอาชญากรรม ทําให้สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติมีความจําเป็นต้องปรับระบบการทาํงานให้ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

กองกาํกบัการ  1  กองบงัคบัการปราบปราม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงสังกดั 

กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีในการป้องกนั

และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การกระทาํผิดท่ีมีโทษ

ทางอาญา  จาํเป็นตอ้งใช้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความกลา้หาญ ขยนั อดทน อดกลั้น  ซ่ือสัตย ์
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ซ่ือตรงเท่ียงธรรม มีความน่าเช่ือถือ มีทศันคติในการทาํงานท่ีดี มีวินยัและทกัษะใน

การทาํงานท่ีดี   เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ จึงควร

สนบัสนุนการปฏิบติังานและจดัระบบการทาํงาน ให้เกิดความสมดุลระหวา่งประสิทธิผล

และความพึงพอใจในการทาํงาน รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถ

และเปิดโอกาสให้ทุกระดบัชั้นแสดงความคิดเห็น  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัท่วงที สามารถป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม

ท่ีเกิดข้ึนได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกับการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจกองกาํกับการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ  1 กองบงัคบัการปราบปราม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. ทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

 2. ทาํให้ทราบถึงความผกูพนัต่อองค์กรของขา้ราชการตาํรวจ เพื่อนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลประกอบการสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัระบบการทาํงาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด 

 3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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สมมติฐานของการวจัิย    

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายรุาชการ   

ตาํแหน่งงาน รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ขา้ราชการตาํรวจ  

2. ปัจจยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นประชาชน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสํานกังาน  ดา้นการยอมรับ ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง 

สวสัดิการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

3. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานให ้

องค์กร ด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในองค์กร ด้านความจงรักภกัดีกับองค์กร มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

นกัวิชาการและผูศึ้กษาวิจยัต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมาแลว้นั้น อาจสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึก

นึกคิดภายในรวมถึงทศัคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยูน่ั้น ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บ

การตอบสนองต่อความตอ้งการ (demand needs) ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจอยา่ง

สมเหตุสมผล ก็จะทาํใหบุ้คคลนั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

      เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ  

อายรุาชการ  ตาํแหน่งงาน  รายได ้

ปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

     - ดา้นประชาชน 

     - ดา้นลกัษณะงาน 

     - ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใน 

สาํนกังาน 

      - ดา้นการยอมรับ 

      - ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการ 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ

สังกดั กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปราม 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

     - ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการ

ทาํงานใหอ้งคก์ร 

     - ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร 

     - ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอยู ่10 ประการดว้ยกนั 

อญัชลี ศรีสวสัด์ิ(อา้งถึงกิตติพฒัน์ อินทรเกษตร,2541, หนา้ 10-11)โดยเรียงตามลาํดบั

ดงัน้ี 

1.  ความมัน่คงในงาน (security)  

2. โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน (opportunity for advancement)  

3.  องคก์ารและการจดัการ (company and management)  

4. เงินเดือน (salary)  

5. ลกัษณะงานท่ีทาํ (intrinsic aspect of the job)  

6. การนิเทศงาน (supervision)  

7.  ลกัษณะทางสังคมของงาน (social aspect of the job)  

8.  การติดต่อส่ือสาร (communication)  

9.  สภาพการทาํงาน (working condition)  

10. ผลประโยชน์เก้ือกลูต่างๆ (benefits)  

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

เป็นทศันคติหรือความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองคก์าร เป็นการประเมินองคก์ารใน

ทางบวก ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัระหว่างบุคคลนั้นกบัองค์การ และเป็นความ

ตั้งใจท่ีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร (ขนิษฐา ไตรยปั์กษ,์ 2548, หนา้ 32) 

หรือ เป็นความเตม็ใจของบุคลากรในการรักษาความเป็นสมาชิกภาพให้อยูใ่นองคก์าร

ต่อไป รวมถึงการมีเจตคติท่ีหนกัแน่นและเป็นไปในทางบวก (Positive attitude) ต่อ

องค์การ ตลอดจนมีความเต็มใจท่ีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเอง เพื่อให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มีความเช่ืออยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  

2. มีความเตม็ใจทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน เพื่อ

ผลประโยชน์ขององคก์าร  

3. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะพยายามรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก

ขององคก์าร  
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แนวคิด ทฤษฎแีรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg’s dual 

factortheory) 

 เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) นกัจิตวิทยาไดคิ้ดคน้ทฤษฎี

แรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร มีช่ือเรียก

แตกต่างกนัออกไป  คือ Motivation-maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The 

motivation hygiene theory 

เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจยัอยู่ 2 ประการ ท่ีเป็นแรงจูงใจทาํให้คนอยาก

ทาํงาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) และปัจจัยคํ้าจุน หรือ

ปัจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors)เป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความ

พึงพอใจในการทาํงาน มีอยู ่5 ประการ คือ  ความสําเร็จของงาน, การยกยอ่งนบัถือ

หรือการยอมรับ, ลกัษณะของงาน, ความรับผิดชอบ และ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

การงาน  

ปัจจัยคํา้จุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานและเป็นปัจจยัท่ีจะสามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจ

ในการทาํงาน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน, เงินเดือนหรือค่าจา้งแรงงาน, 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อน, สถานภาพในการทาํงาน, วิธีการปกครองบงัคบับญัชา, ความมัน่คงในการ

ทาํงานและสถานะของอาชีพ  

โอภาส  สีทิน (2553)  กล่าววา่ ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานดา้น

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของตาํรวจภูธรในจงัหวดัพิจิตรอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนกับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมพบวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง และส่งผลต่อความสามารถใน

การปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบติังานได้แก่ 

การปกครองบงัคบับญัชา ความสําเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความมัน่คง

ในงานและลกัษณะของงาน 
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ภสัพร  บุญศิลป์ (2553)  กล่าววา่  การรับรู้ดา้นการบริหารคุณภาพโดยรวม

ทัว่ทั้งองคก์าร (TQM)  ของพนกังานบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ดา้น

การให้ความสําคญักบัลูกคา้ ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการทาํงานเป็น

ทีมอยูใ่นระดบัมาก  ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไม่วา่จะเป็นดา้น

ลกัษณะงาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ดา้นสภาพการทาํงาน  และดา้นผลตอบแทนและ

สวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ร้อยตาํรวจเอกสมบติั ครุฑธา(2550) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของข้าราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ระยาเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนั 

 ร้อยตาํรวจเอกฤทธี  ปานดาํ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจฝ่ายสืบสวนในเขตกองกาํกบัการตาํรวจนครบาล 5-6  ต่อการปฏิบติังานดา้น

การสืบสวนคดียาเสพติด  ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจดา้นปัจจยัภายในองคก์าร  

ดา้นปัจจยัภายนอกองคก์าร  การปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดมีผลทางบวก

ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อายรุาชการ  เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในงาน

สายสืบสวน ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจบรรยาย (Descriptive Research 

Method) มีวตัถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี,ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและศึกษาความสัมพนัธ์ของความผกูพนั

ต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  



109 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจกองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

จาํนวน 200 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 132 คน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นกองกาํกบัการ  

1 กองบงัคบัการปราบปราม จาํนวน 132 คน โดยขอความช่วยเหลือจากขา้ราชการ

ตาํรวจให้ตอบแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูลต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของ ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายรุาชการตาํแหน่งงาน และรายได ้  

 ตอนท่ี 2 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในเก่ียวกบัปัจจยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

ตอนท่ี  3 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ

ตาํรวจ  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน หลงัจากนั้นได้นาํขอ้คาํถามท่ีผ่านการ

ทดสอบ มาออกเป็นแบบสอบถาม และนาํไปทดลองใช้ (Pretest) กบับุคคลทัว่ไป

จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จากนั้นนาํผลของขอ้มูลท่ีไดม้า 

ทดสอบวเิคราะห์หา 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยทดสอบ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of item objective congruence test) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์

โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
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2. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) ของครอนบราค ( Cronbach)   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากท่ีได้ทาํการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 ตวัอยา่ง มาลงรหสัขอ้มูลและวิเคราะห์ตวั

แปรต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ (Statistical Packet for The Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, สถานภาพ, อายรุาชการ, ตาํแหน่งงาน และรายได ้โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc 

Multiple Comparisons Scheffe) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ ข้าราชการตาํรวจ   

กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม หรือไม่  

2. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ี, ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กร  

และความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงบรรยาย (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสุด (minimum), ค่าสูงสุด (maximum), 

ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อบรรยาย

คุณลกัษณะของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ วา่มีความสัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปรามหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ี, ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กร 

และความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) ใชคื้อ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
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พึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม หรือไม่  

การวเิคราะห์และสรุปผล  

 1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

1.1  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.6 อายุอยูร่ะหวา่ง 

51-55 ปี ร้อยละ 25.0 รองลงมาอายุระหวา่ง 41-45 ปี ร้อยละ 17.4  ระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี  ร้อยละ  47.0 สถานภาพสมรส  ร้อยละ 67.4  อายุราชการมากกวา่  20 

ปี ร้อยละ 46.2  ทาํงานในตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม ร้อยละ 48.5  มีรายไดอ้ยู่

ระหวา่ง  20,001-30,000  บาท  ร้อยละ  54.5   

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  พบวา่ปัจจยั

ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านลักษณะของงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.4773 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.58587  รองลงมาคือดา้นประชาชน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.3758  ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.98944  ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือ ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และ

สวสัดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  6.6263 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.88383 

1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ  พบว่า

ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุดคือ ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.9136  ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.96009  รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างสูงใน

องคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.7045  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.85743 และดา้นท่ีมี

ค่าตํ่าสุดคือ ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.3470 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.55821 

1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

หากจาํแนกเป็นรายข้อ โดยหัวข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือความพึงพอใจและมีเกียรติท่ีได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในองค์กรแห่งน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.84 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.790 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยู ่

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.851 หวัขอ้ท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ความ
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พึงพอใจกบัสวสัดิการและเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.044 

2. การพสูิจน์สมมติฐาน8  

2.1 ขอ้มูลทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

ปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจ 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. 

B Std. Error 

ค่าคงท่ี 0.293 0.357 0.820 0.414 

ประชาชน 0.081 0.062 1.304 0.195 

ลกัษณะของงาน 0.154 0.093 1.650 0.102 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสาํนกังาน 0.140 0.077 1.829 0.70 

การยอมรับ 0.086 0.077 1.120 0.265 

เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการ -0.081 0.072 -1.127 0.262 

ความเตม็ใจทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร 0.198 0.095 2.071 0.040 

ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร 0.151 0.121 1.251 0.213 

ความจงรักภกัดีกบัองคก์ร 0.261 0.100 2.593 0.011 

R=0.905          R2=0.818          F-Test=69.320          Sig=0.000          SEE=0.74721 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทาง

สังคมศาสตร์   (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05*) 

2.2 ปัจจยัดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานให้องคก์ร (0.198) มีผลเชิง

บวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2.3 ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีกบัองค์กร (0.261) มีผลเชิงบวกต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่าประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.6 อายุอยู่ระหว่าง 51-55 ปี ร้อยละ25.0 

รองลงมาอายุระหวา่ง 41-45 ปี  ร้อยละ 17.4  ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อย

ละ  47.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 67.4  อายุราชการมากกวา่ 20  ปี ร้อยละ 46.2  

ทาํงานในตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม ร้อยละ 48.5 มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 54.5   

การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วนดงัน้ี 

1. ความเต็มใจและทุ่มเทในกรทาํงานให้องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

2. ความจงรักภกัดีกบัองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการนําข้อวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

 ปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ีควรดาํเนินการให้มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนในดา้น

เงินเดือน  เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการท่ีไดรั้บ  เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ขา้ราชการ

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.391 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 2.435 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.407 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

อายรุาชการ F-Test 3.281 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 2.211 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 1.870 ปฏิเสธ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ดา้นประชาชน MRA 0.195 ปฏิเสธ 

ดา้นลกัษณะของงาน MRA 0.102 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน MRA 0.70 ปฏิเสธ 

ดา้นการยอมรับ MRA 0.265 ปฏิเสธ 

ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ MRA 0.262 ปฏิเสธ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร MRA 0.040 ยอมรับ 

ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร MRA 0.213 ปฏิเสธ 

ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร MRA 0.011 ยอมรับ 
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ตาํรวจ  ยงัคงมีความเห็นวา่เขาไดรั้บไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต  

ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัตํ่า  จึงควรปรับข้ึนให้เหมาะสมและยุติธรรม   

สวสัดิการท่ีไดรั้บควรทาํให้ขา้ราชการตาํรวจและครอบครัวมีความสุข และเพียงพอ

ต่อความต้องการ ควรจัดให้มีโครงการสําหรับครอบครัวตาํรวจท่ีได้รับสิทธิไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้  

 ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร จากการศึกษาวจิยัพบวา่ขา้ราชการตาํรวจใน

กลุ่มตวัอย่าง มีความเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้กับองค์กร รวมถึงมีความ

จงรักภกัดีกบัองค์กรอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลดีกบัองค์กรท่ีทาํให้ขา้ราชการตาํรวจรู้สึก

ผกูพนั มีความพึงพอใจกบัองคก์รแห่งน้ี และเพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้มากข้ึน

กวา่เดิม ควรส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจ

เม่ือได้ปฏิบติัหน้าท่ีภายในองค์กรแห่งน้ี โดยการมอบหมายงาน ท่ีตรงกับความรู้ 

ความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม ใน

ทกัษะวชิาชีพ การพฒันารูปแบบ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การสร้างกาํลงัใจและแรงจูงใจ

ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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การวเิคราะห์งบการเงินบริษัทเอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

 และบริษัท ตะวนัออกพาณชิย์ลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

AN ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF ASIA SERMKIJ LEASING 

PUBLIC COMPANY LIMITED AND EASTERN COMMERCIAL LEASING 

PUBLIC COMPANY LIMITED 

กรองใจ  หมีนหวงั 1 ดร. พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา 2
 

--------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน

ระยะสั้น ความสามารถในการทาํกาํไร ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และนโยบาย

ทางการเงิน ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเช่า ซ้ือ (Leasing) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปีพ.ศ. 2551  

ถึงปีพ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาทาํการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 

โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน โดยการรวบรวมขอ้มูลประจาํปีของบริษทั และขอ้มูล

จากระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึงปี 

พ.ศ. 2555 มาใชใ้นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา ด้านสภาคล่องทางการเงินระยะสั้ นพบว่า บริษทั ตะวนัออก

พาณิช ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยห์มุนเวียน เงินสด ลูกหน้ี และสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนมากกว่าหน้ีสินระยะสั้ น ทาํให้คล่องตวัในการชาํระหน้ีระยะสั้ นดีกว่า

โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

----------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ดา้นความสามารถในการทาํกาํไรพบว่าบริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) มีแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะสามารถทาํกาํไรไดสู้งสุดและให้ประโยชน์ต่อผู ้

ถือหุน้ดีท่ีสุด 

 ด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงานเม่ือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน

สินทรัพย์ถาวร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) เ ป็นบริษัทท่ี มี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและบริหารสินทรัพย ์ 

ในดา้นนโยบายทางการเงินบริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

มีความเส่ียงทางการเงินในระยะยาวตํ่าเน่ืองจากมีสัดส่วนของหน้ีสินระยะยาวตํ่ากว่า

ส่วนของผูถื้อหุน้และมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

คําสําคัญ : งบการเงิน, บริษทั เอเซียเสิรมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

     บริษทัตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)    

ABSTRACT 

This paper studies to comparative, Short-term liquidity, Profitability, 

efficiency, Capital structure and financial Policy, Of leasing companies in the Stock 

Exchange of Thailand Asia Sermkij Leasing Public Company Limited and Eastern 

Commercial Public Company Limited from 2551 to 2555. The data from this five-

year period allows for the analysis of comparative financial statements. The study 

was conducted by collecting data from the annual reports of the companies and the 

information system of The Stock Exchange of Thailand from  2551 to 2555 were 

used in the descriptive analysis. 

According to the study, in short-term liquidity, Eastern Commercial 

Leasing Public Company Limited had Current assets Cash Accounts receivable and 

other current assets over short-term debt. It showed excellent liquidity ratios 

compared with Asia Sermkij Leasing Public Company limited, due to well 

management in current assets. 
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In terms of profitability, Asia Sermkij Leasing Public company Limited had 

the highest efficiency, giving most beneficiary, of shareholders. 

In terms of efficiency, Asia Sermkij Leasing Public Company Limited had 

the efficiency, by mean of return on total asset.  

Finally, In terms of financial policy, Eastern Commercial Leasing Public 

company Limited had less long-term financial risk because of the low long-term 

debt to equity. Besides, the company had ability to cover its interest. 

KEY WORDS:  FINANCIAL STAMENT, ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC  

               COMPANY LIMITED AND EASTERN COMMERCIAL  

               LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนั  สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจสูง ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ 

ตอ้งพยายามปรับตวั และพฒันาศกัยภาพธุรกิจของตนให้ทดัเทียมกบัคู่แข่งขนัได ้โดย

มีความพยายามนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใช ้เพื่อประโยชน์ในการลดตน้ทุน และ

มีความพยายามในการพฒันาสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ใหม้ากท่ีสุด ดงันั้นกระบวนการบริหารธุรกิจจะตอ้งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัน้ีการประกอบธุรกิจจาํหน่ายรถยนต์มีทั้ง

การจาํหน่ายเป็นเงินสดและการหน่ายโดยการให้เช่าซ้ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงการจาํหน่ายโดย

การให้เช่าซ้ือนั้นได้รับความนิยมจากลูกคา้ เป็นอย่างมาก การให้เช่าซ้ือรถยนต์

ดงักล่าวมีทั้งกรณีท่ีเจา้ของสินคา้เป็นผูใ้ห้เช่าซ้ือเองโดยตรง และอีกวิธีหน่ึงคือให้

บริษทัการเงินเป็นผูใ้ห้เช่าซ้ือแทน ในปี 2555 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการรถยนตค์นัแรก

เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์

และเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการบริโภค มาตรการภาษีรถคนัแรก ส่งผลต่อ

การเติบโตในอตัราเร่งของสินเช่ือเช่าซ้ือรถในระบบธนาคารพาณิชยใ์นปี 2555-2556 

โดยคาดวา่จะส่งผลให้ขนาดสินเช่ือเช่าซ้ือแตะระดบั 1 ลา้นลา้นบาทในปี 2556 ดว้ย

อตัราเติบโตเฉล่ียในระดบักวา่ 30% ติดต่อกนัสองปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556). 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=รถยนต์คันแรก
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=รถยนต์คันแรก
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ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) โดยจะทาํการศึกษาและ

วิเคราะห์ 2 บริษทั ของธุรกิจลีสซ่ิง (Leasing) คือ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยจะนาํมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สําหรับผูน้าํงบการเงินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจใน

เชิงเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็น  เจา้ของกิจการ เจา้หน้ี นกัลงทุน ฝ่ายบริหาร บริษทัคู่คา้ 

ลูกคา้ของบริษทั  โดยขอ้มูลท่ีสาํคญัคือ งบการเงิน เป็นรายงานสรุปขอ้มูลทางการเงิน

ของกิจการซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินธุรกิจในรอบระยะเวลาหน่ึง ว่าผล

ประกอบการดาํเนินงานนั้นมีผลกาํไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร และแสดงให้เห็นถึง

ฐานะทางการเงินของและความมัน่คงของกิจการ  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัในกลุ่มธุรกิจลิสซ่ิง (Leasing)  

ระหวา่ง บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์

สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

2.เพื่อศึกษาถึงสภาพคล่องทางการเงิน   ความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย ์ความสามารถในการก่อหน้ี  ความสามารถในการทาํกาํไร ในธุรกิจเช่าซ้ือ 

(Leasing) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

         1. ทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินการและฐานะทางการเงินของบริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจลีสซ่ิง (Leasing) ระหว่างบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

2. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานให้ผูส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการ

ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 
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ทฤษฏี และแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงินท่ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางประกอบ

การศึกษาประกอบดว้ย ความหมายของงบการเงิน ความหมายของการวิเคราะห์งบ

การเงิน จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเภทของงบการเงิน ขั้นตอนใน

การวเิคราะห์งบการเงิน  เทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงิน 

ความหมายของงบการเงิน 

 งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีกิจการ

ได้จัดทําข้ึนในรอบระยะเวาหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของรอบระยะเวลานั้น (กนกพร หมอกขนุทด, 2554) 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การใช้เคร่ืองม่ือต่าง ๆ มาประเมินผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมัน่คง

ของบริษทั นั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจาการตดัสินใจลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2545) 

การวเิคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)  

(ธีรชยั สิริปัญญานนท,์ 2556) ไดอ้ธิบายแนวทางวิเคราะห์งบการเงินไวด้งัน้ี 

1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบเชิงตวัเลข (ตามแนวนอน – เทียบระหวา่งปี หรือ 

ตามแนวตั้ง – เทียบปีเดียวกนั)  

ตามแนวนอน (Horizontal) หลกัการคือนาํยอด (หรืองบ) 2 ปี เขียนเรียงกนั

ตามแนวตั้งและเพิ่มช่อง เพิ่ม/ลด เป็นเงิน และ % ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ีทาํให้

ดูง่ายคือช่อง % แลว้นาํ % ท่ีเพิ่มหรือลดผิดปกติมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร (หรือ

นาํไปใชว้างแผนการตรวจ) หรือหากเป็นการเทียบมากกวา่ 2 ปี จะตอ้งทาํ “ปีฐาน” 

ซ่ึงทุกจานวนของปีฐานน้ีจะถือเป็นมูลค่า 100% 

52   51   50   49  

Xx   xx   xx   xx  

x%  x%  x%  100  
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ตามแนวตั้ง (Vertical) เป็นการหาสัดส่วน % ในปีของตวัเอง แต่อาจนาํไป

เทียบกบัสัดส่วน % ของปีอ่ืนได ้ * แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละรายการกบั

รายการท่ีกาํหนด (ซ่ึงมกัจะเป็นยอดแรก) ซ่ึงจะถือเป็น 100% ทุกรายการในงบ

การเงินจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต ์ 

 2. อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เม่ือไดอ้ตัราส่วนของตวัเองแลว้

มกัจะตอ้งนาํไปเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอตัราส่วนมาตรฐาน หรือ อตัราส่วน

อุตสาหกรรม หรือแมก้ระทัง่อตัราส่วนของบริษทัระหวา่งขอ้มูลอดีตและปัจจุบนั  

วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) (ตัวเลขจากงบดุล)  

Current Ratio (อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน) = สินทรัพยห์มุนเวยีน    เท่า    ยิง่มากยิง่ดี  

                                                                          หน้ีสินหมุนเวยีน  

Quick Ratio (อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว)      =     สินทรัพยห์มุนเวยีนเร็ว    เท่า 

                หน้ีสินหมุนเวยีน 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Asset Management Ratios) ข้อมูลจากงบ

กาํไรขาดทุน / งบดุล  

Receivable Turnover (อตัราหมุนของลูกหน้ี) = แสดงคุณภาพของลูกหน้ีและ

ความสามารถในการตามหน้ี  

เช่น (สมมุติเป็นการขายโดยใหเ้ครดิตทั้งหมด) =   ยอดขายสุทธิ    คร้ัง 

                                                                                 ลูกหน้ีเฉล่ีย 

ยิง่มากยิง่ดี จะมีผลทาํใหร้ะยะเวลาเก็บหน้ีตํ่า (เก็บไดเ้ร็ว) 

 Avg. Collection Period (ระยะเวลาถวัเฉล่ียการเก็บหน้ี)   =    365 วนั               วนั 

       อตัราหมุนของลูกหน้ี 

ยิง่นอ้ยยิง่ดี เก็บหน้ีไดเ้ร็ว แสดงค่าเฉล่ียระยะเวลาหน้ีท่ีคา้งชาระเป็นวนั 

Payable Turnover (อตัราหมุนของเจา้หน้ี) = แสดงความสามารถในการจ่ายเงินใหแ้ก่

เจา้หน้ี น่าจะยิง่นอ้ยยิง่ดี    =      ยอดซ้ือเช่ือสุทธิ        คร้ัง 

                               เจา้หน้ี 
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ระยะเวลาจ่ายคืนหน้ี          =            365 วนั   วนั 

                     อตัราหมุนของเจา้หน้ี      ยิง่มากยิง่ดี  

 (จ่ายเร็วไม่ดี เก็บโอกาสนาํเงินไปใชอ้ยา่งอ่ืน)  

Inventory Turnover (อตัราหมุนสินคา้คงเหลือ) = แสดงประสิทธิภาพการบริหาร

สินคา้คงเหลือ                 =     ตน้ทุนขาย         ยิง่หมุนมากยิง่ดี (ขายมากเหลือนอ้ย) 

                  สินคา้คงเหลือ 

Total Asset Turnover (อตัราหมุนของสินทรัพย)์ = แสดงประสิทธิผลโดยรวมในการ

ใชสิ้นทรัพยส์ร้างยอดขาย    =      ขายสุทธิ           เท่า    ควรมากกวา่ 1 

                       สินทรัพยร์วม             

วเิคราะห์หนีสิ้นและการใช้คืนเงินกู้ (Debt Management Ratios) (ตัวเลขจากงบดุล)  

Debt-to-Equity Ratio (อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น) =      หน้ีสินรวม       เท่า 

                                                                                       ส่วนของผูถื้อหุน้ 

แสดงการจดัสรรทุนโครงสร้างทุ บอกไม่ไดว้า่ค่าไหนดี ข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทั 

Debt-to-Total Assets(อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม)=  หน้ีสินรวม %ยิง่นอ้ยยิง่ดี 

                                                                                              สินทรัพยร์วม 

แสดง % ของทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาทุนดว้ยการก่อหน้ีสิน 

Interest Coverage Ratio (อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย)  

= Earnings Before Interest & Tax (EBIT)         เท่า   ยิง่มากยิง่ดี 

                                       ดอกเบ้ียจ่าย 

แสดงความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบ้ีย ธนาคารมกัใชพ้ิจารณาในการใหสิ้นเช่ือ 

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)= ข้อมูลจากงบกาํไร

ขาดทุน/งบดุล  

Gross Profit Margin (อตัรากาํไรขั้นตน้) = แสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและ

นโยบายการกาํหนดราคาขาย   =      กาํไรขั้นตน้     %   ยิง่มากยิง่ดี 

                             ยอดขายสุทธิ 

Net Profit Margin (อตัรากาํไรสุทธิ)= แสดงอตัรากาํไรสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
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รวมทั้งภาษีแลว้ (ผลออกมาคิดเป็น %)   =   กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี    %   ยิง่มากยิง่ดี 

                                                                              ยอดขายสุทธิ 

Return on Investment (ROI/อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย)์ = แสดงความสามารถ

ในการทากาํไรของเงินลงทุน (น/ส +ทุน) (ผลออกมาคิดเป็น %)  

   =    กาํไรสุทธิหลงัภาษี          %   ยิง่มากยิง่ดี  

                                          สินทรัพยร์วม 

Return on Equity (ROE/อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น) = แสดงความสามารถ

การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนต่อเจา้ของ (ผลออกมาคิดเป็น %)     

     =    กาํไรสุทธิหลงัภาษี        %   ยิง่มากยิง่ดี  

                                                      ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนมูลค่าราคาตลาดของหุ้น (Market Value Ratios)  

 อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น (Earnings per share) ในการลงทุนหุ้นสามญั 1 หุ้น ผู ้

ถือหุน้จะไดก้าํไรก่ีบาทถา้นากาํไรต่อหุน้ของบริษทัมาเปรียบเทียบกบักาํไรต่อหุ้นของ

บริษทัในอดีตก็สามารถท่ีจะบอกถึงแนวโน้มการหากาํไรสุทธิของบริษทัไดว้่า มี

ความสามารถหากําไรดีข้ึนหรือแย่ลงหรืออาจจะนํากําไรต่อหุ้นของบริษัทมา

เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดเท่ากนัก็สามารถบอกได้ว่า 

ธุรกิจใดมีความสามารถในการหากาํไรดีข้ึนหรือแยล่งอยา่งไร  

= กาํไรสุทธิ -เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิ   บาท/หุน้สามญั   ยิง่มากยิง่ดี  

          จาํนวนหุน้สามญั 

อตัราส่วนของราคา/กาํไร ( Price/Earning : P/E ratio)  

         = ราคาตลาดต่อหุน้สามญั        เท่า      ยิง่มากยิง่ดี  

                                          กาํไรต่อหุน้สามญั  

ถา้ P/E ลดลง แสดงถึง กาํไรต่อหุ้นของบริษทัลดลง ก็จะมีผลทาํให้ราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุ้นสามญัลดลงดว้ย ถา้ P/E เพิ่มข้ึน หมายถึง กาํไรต่อหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึน ก็จะ

มีผลทาํใหร้าคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัเพิ่มข้ึนดว้ย 
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อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (Dividend Payout ratio)  

                                               =    เงินปันผล     % 

                                        กาํไรสุทธิ 

ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่า ธุรกิจมีนโยบายจ่ายเงินปันผลก่ีเปอร์เซ็นต์ของกาํไรสุทธิ 

และเก็บเป็นกาํไรสะสมจานวนเท่าใดตวัอยา่ง บริษทัแห่งหน่ึงจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น = 

30 บาท กาํไรสุทธิต่อหุ้น 50 บาท อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (Payout ratio) = 

30 /50 = 60%ผลลพัธ์บอกให้ทราบวา่ ธุรกิจจะจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 60% ของกาํไร 

และธุรกิจจะมีนโยบายตอ้งการเก็บกาํไรไวใ้นการลงทุนในอนาคตเท่ากบั 40% 

ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield)  

    = เงินปันผลต่อหุน้       % 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 

ผลตอบแทนจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์อตัราความเจริญเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาบญัชี (Market/Book Ratio)  

                   =     ราคาตลาดต่อหุน้        ยิง่มากยิง่ดี  

                        ราคาตามบญัชีต่อหุ้น  

อตัราส่วนน้ีผูล้งทุนจะใช้พิจารณาว่าบริษทัราคาตลาดเป็นก่ีเท่าของราคาตามบญัชี 

ส่วนใหญ่ราคาตลาดจะสูงกว่า เน่ืองจากในงบการเงินขอ้มูลทางการบญัชีจะไม่

สะทอ้นถึงภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการคาดการณ์ผลกาํไรในอนาคตท่ีจะทาํให้ส่วนของ

เจา้ของสูงข้ึน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อนิรุทธ  บุญลอย,(2555) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของ

ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย โดยนาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินผล

การศึกษาพบว่าธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราส่วนวดัความสามารถ

ในการทาํกาํไร อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สุจินต ์ ดวงดี,(2553) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั ไปรษณีย์

ไทยจาํกดั พ.ศ.2547-2551 ผลจากการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน มีสภาพคล่อง
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ทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวอยูใ่นเกณฑ์ค่อนขา้งดี โดยพิจารณาจากอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน เป็นผลมาจากบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่อนขา้ง

สูง โดยในปี2547 และ 2551 มีจาํนวน 4,802.17 และ 6,664.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รวมถึงบริษทัไม่มีภาระผกูพนัในการกูย้ืม หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายคา้ง

จ่ายซ่ึงจะครบกาํหนดจ่ายชาํระเงินในงวดบญัชีต่อไป   

จารุวรรณ ขนัธอุบล,(2551) ไดท้าํการศึกษาถึงเร่ืองการวเิคราะห์คุณภาพกาํไร

ของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพย ์ (Debt-to-Asset Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-

Equity Ratio)  

วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม,(2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษทั จาํนวน 41 บริษทั มาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงสภาพคล่องของบริษทั อตัราส่วนแสดง

ภาระหน้ีสิน และอตัราส่วนแสดงมูลค่าการตลาด  

พรศิริ  เจริญพงศ์, (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ จากการวิเคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และการใช้

ขอ้มูลกาํไรจากการดาํเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 มาพยากรณ์กาํไร

จากการดาํเนินงานโดยวธีิการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลา  

วรีศกัด์ิ  หงษสุ์วรรณ, (2549) ไดท้าํการศึกษาการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง

การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้วิธี CAMELS Analysis 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงพบว่า มีทุน

ดําเนินงานเพิ่มข้ึนซ่ึงมาจากแหล่งภายในสหกรณ์ร้อยละ 68.87 และจากแหล่ง

ภายนอกร้อยละ 31.13 พิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์สหกรณ์ไดน้าํเงินไป

ลงทุนในลูกหน้ีเงินกูร้้อยละ 97.84  
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จกัรินทร์  เพชรสังหาร,(2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของศูนย์

หนงัสือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 การวิเคราะห์มีดงัน้ี การ

วิเคราะห์ตามแนวนอน การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง และ

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 จิราภรณ์  จอมพนัธ์, (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในอุตาสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในเขตภาพเหนือ ระหว่างพ.ศ. 

2540-2544 โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม

แนวนอน การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวด่ิง และการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน ของบริษทัในอุตสากรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในเขตภาคเหนือ 5 แห่ง  

รัญชิดา  การขยนั, (2543) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอเซียน พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) จากการศึกษาในด้าน ความคล่องตวัทาง

การเงินระยะสั้ น ความสามารถในการหากําไร ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงินของบริษทั  

สงกรานต์   ทองน่วม,(2543) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย จาการศึกษางบเงินของบริษทัปูนซีเมนต์

ไทยช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงระยะเวลาดงักล่าวบริษทัปูนซีเมนตข์องไทยไดมี้การ

ใชโ้อกาสท่ีบริษทัมีความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจ  

จากการทบทวนทฤษฏี แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ผูศึ้กษาสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินไว ้ 2 ประเด็นดงัน้ี 

การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทยีบ 

1. งบดุล 

2. งบกาํไรขาดทุน 

3. งบกระแสเงินสด 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

4. อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

ระเบียบและวธีิการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงส์เพื่อเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) ระหว่าง 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง 

จํากัด  (มหาชน) โดยจะศึกษา  ในด้านความคล่องตัวทางการเ งินระยะสั้ น 

ความสามารถในการทํากําไร ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและ

นโยบายทางด้านการเงิน โดยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสองส่วนได้แก่ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ งบการเงิน ของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) ของ 2 บริษทั คือ

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ตั้งแต่ปี 2551 – 2555 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 

 งบการเงิน  รายงานประจาํปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) เอกสารงานวิจยั และขอ้มูลสาระสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีได้จากงบการเงินของบริษทั อาจจะมีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บา้งใน

บางส่วน เน่ืองจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมด ดังนั้นจึงทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

วธีิการศึกษา 

การวิเคราะห์งบการเงิน โดยการนําข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ จากรายงาน

ประจาํปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ 

(Leasing) เอกสารงานวิจยั และขอ้มูลสาระสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย แลว้นาํมาเปรียบเทียบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้จะทาํการวเิคราะห์โดย 

1. การคาํนวณหาตวัเลข 

1.1 การวเิคราะห์หาอตัราร้อยละต่อยอดรวม จะศึกษาเฉพาะงบกาํไรขาดทุน ส่วน

งบดุลจะพิจารณาเฉพาะส่วนของโครงสร้างเงินทุนเท่านั้น 

1.2  การวเิคราะห์อตัราแนวโนม้โดยนาํผลท่ีคาํนวณไดเ้พื่อใชอ้ธิบาย

ประกอบการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 

2.  การวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน  

3. ใชข้อ้มูลตวัเลขจากการวเิคราะห์มาพรรณาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่งบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออก

พาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

สรุปผลการศึกษา 

 การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีทาํการศึกษาในดา้น

ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น ความสามารถในการทาํกาํไร ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายทางการเงิน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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รายการ ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL

อัตรส่วนสภาพคล่อง

อัตรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 1.30 0.72 1.43 0.83 1.49 0.83 1.09 0.51 0.95

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 21.73 26.13 24.08 28.00 29.11 25.42 29.39 20.21 31.51 24.52

อัตรากําไรสุทธิ (%) 15.59 19.98 16.22 21.97 21.27 23.05 20.01 14.85 23.81 18.35

อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78 0.07 0.84 0.07 1.26 0.07 1.44 0.05 1.19 0.09

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.36 6.39 10.78 6.05 14.85 5.77 16.20 4.55 14.14 7.88

อัตราส่วนแสดงประสิทธภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวร (%) 5.66 1.24 5.01 1.04 6.93 0.96 6.66 0.66 8.88 1.14

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.10 0.15 0.09 0.14 0.09 0.12 0.09 0.11 0.09 0.11

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.92 1.20 6.00 0.92 6.89 1.07 7.90 1.99 5.69 2.75

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 0.57 1.11 0.70 1.44 0.87 1.40 0.78 0.73 0.88 0.79

2551 2552 2553 2554 2555

 
หมายเหตุ:  ASCB หมายถึง บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 ECL หมายถึง บริษทั บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์ความคล่องตัวทางการเงินระยะส้ัน 

 การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท  เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสองบริษทั 

บริษทั ตะวนัออกพาณิช ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นสูง

กวา่ บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างบริษทัทั้ง

สองบริษทั บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีแนวโน้มในอนาคตท่ีจะ

สามารถทาํกาํไรได้สูงกว่า โดยมีอตัรากําไรขั้นต้น  อัตรากาํไรต่อหุ้น และอัตรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้สูงกวา่บริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท บริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพสูงในการดาํเนินงานและบริหารสินทรัพย ์โดยมีอตัรา

การหมุนของสินทรัพยฉ์ล่ีย 5 ปี เท่ากบั 0.13 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเซียเสริมกิจ ลี

สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรสูงกวา่ บริษทั ตะวนัออก

พาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายการเงิน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท  เ ม่ือพิจารณาทั้ งสองบริษัท 

ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) มีความเส่ียงทางการเงินตํ่ากว่า บริษทั 

เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั  (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตํ่ากวา่ 

แต่ในระยะยาวจะตอ้งพิจารณาความสามารถในการทาํกาํไรประกอบดว้ย และในส่วน

ความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มี

ความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทั เอเซียเสิรมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ตะวนัออกพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) บริษทั เอเซียเสริมกิจ มีความ

เส่ียงดา้นคล่องทางการเงินระยะสั้น โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเฉล่ีย 5 ปี เท่ากบั 

0.74 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) ควรมีการบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียนให้มากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงจะสามารถช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพ

คล่องทางการเงินลงได ้ส่วนในดา้นความสามารถในการทาํกาํไร ผลจากการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนท่ีตํ่ากวา่ ไม่

วา่จะเป็น อตัราส่วนกาํไรสุทธิตํ่า อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นตํ่า บริษทั ตะวนัออก

พาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารค่อนข้างสูงจึงทําให้อัตราส่วนกําไรตํ่ า ดังนั้ น บริษัท ควรมีการบริหาร

ค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการทาํกาํไร  
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2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงาน จากงบการเงินรายปี และ

วิเคราะห์เพียงบางอตัราส่วน และการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษางบการเงินราย

ไตรมาสและอาจวิเคราะห์อัตราส่วนทางงบการเงินทั้ งหมดด้วย เพื่อทําให้การ

วิเคราะห์มีความละเอียดชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากงบการเงินรายปีแสดงรายการต่าง ๆ 

ในงบดุลเฉพาะ ณ วนัปิดบญัชี ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงของช่วงเวลาเท่านั้น รายการต่าง ๆ อาจ

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์นของธุรกิจอย่างแทจ้ริง 

การวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสจะช่วยให้ผลของการวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือ

มากยิง่ข้ึน 

บรรณานุกรม 

จกัรินทร์  เพชรสังหาร. (2549). การวิเคราะห์งบการเงินของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. การศึกษาคน้ควา้อิสระบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม. 

จารุวรรณ  ขนัธอุบล. (2551). การวิเคราะห์คุณภาพกาํไรของธุรกิจโรงแรมท่ีจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การศึกษาคน้ควา้อิสระบญัชี

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จิราภรณ์  จอมพนัธ์. (2545). การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษัทใน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.  

การศึกษาคน้ควา้อิสระบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2545). เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัท 

จดทะเบียน,ส่วนส่ิงพิมพฝ่์ายส่ือสารองคก์รตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย. 

บุษยา  สุโฆษิต.  (2549). เคร่ืองมือสาํหรับการวิเคราะห์งบการเงิน, วารสารการพฒันา 

 ทรัพยากรมนุษย,์ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2. 

พรศิริ  เจริญพงศ.์ (2549). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่.  

สารนิพนธ์, เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยารามคาํแหง. 



133 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

รัญชิดา การขยนั. (2543). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 

พัฒนา อสังหาริมทรัพย์.  การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วรีศกัด์ิ  หงษสุ์วรรณ. (2549). การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วลิาวลัย ์ ตุม้เฟ้ียม. (2551). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สงกรานต ์ ทองน่วม. (2543). การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรม 

ปูนซีเมนต์ของประเทศไทย. การศึกษาคน้ควา้อิสระบญัชีมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สุจินต ์ ดวงดี. (2553). การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย. วทิยานิพนธ์ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อนิรุทธ  บุญลอย. (2555). วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสกัดนํา้มนัปาล์ม 

ในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัวลยั 

อลงกรณ์. 

กนกพร หมอกขนุทด. (2554). งบการเงิน. คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,  

จาก http://mkanogporn.blogspot.sg/2011/01/financial-statement.html 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2551). งบการเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556, จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2551). งบการเงินบริษัท ตะวนัออกพาณิชลีสซ่ิง  

 จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2552). งบการเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2552). งบการเงินบริษัท ตะวนัออกพาณิชลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 



134 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). งบการเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). งบการเงินบริษัท ตะวนัออกพาณิชลีสซ่ิง  

จาํกัด (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2554). งบการเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2554). งบการเงินบริษัท ตะวนัออกพาณิชลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2555). งบการเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2555). งบการเงินบริษัท ตะวนัออกพาณิชลีสซ่ิง  

จาํกัด  (มหาชน).คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th 

ธีรชยั สิริปัญญานนท.์ (2556). การวิเคระห์งบการเงิน. คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556.  

จาก  http://www.bfiia.org/images/introc_1157589704/CPIAT 04.pdf 

ศูนยว์จิยักสิกรไทย, (2556). “การเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี  

2555-2556” ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.http://www.prachachat.net 

สภาวชิาชีพบญัชี. (2552).  การนาํเสนองบการเงิน. คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2556,จาก  

http://www.fab.or.th 

 



135 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

การศึกษาลกัษณะงานทีป่ฏิบัติและทศันคติ  ทีม่ีต่อความผูกพนัองค์กร 

ของบุคลากรสายสนับสนุน   

(A Study of Job Description and Attitude that Effect on Employee Engagement 

 for Supporting Staff)  

ดาวศิริ    เผา่พนัธ์ 1    ดร.พีรพงษ ์  ฟูศิริ 2  

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัองค์กรและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร  วธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  กรณีทราบ

จาํนวนประชากรของ Taro Yamane  และมี 12 กลุ่มท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นความผกูพนั

องคก์ร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ปัจจยั

ส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และทศันคติ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์รไดป้ระเมินผลจากการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง และสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าเฉล่ีย  t-test, One-Way ANOWA  และการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร คือ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นประเภทตาํแหน่ง

งาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัคือ ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน  ความยาก

ง่ายของงานท่ีปฏิบติั และความหลากหลายของงาน และปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ร ในดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความพึงพอใจต่อ

องคก์ร 

 

 

คําสําคัญ: ความผกูพนั, ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั, ทศันคติ 

 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 This study aims at determining engagement factors and engagement levels 

of supporting of an organization.  First, a sample size of known population is 

determined according to Taro Yamne’s theory, and a list of twelve potential 

engagement factor is specified.  These potential engagement factors are categorized 

into three types which include personnel factor, job performance factor and attitude 

factor.  Then, the potential engagement factors are evaluated using a survey from 

the specified sample size.  Finally, statistical and analysis such as Independent t-test, 

One-way ANOVA, and multiple regression are conducted based on the collected 

data from the survey.  The results show that engagement factors for this 

organization include job position from the personnel factors, freedom of work, 

difficulty of job, diversity of job from the job performance factor, and satisfaction of 

job and organization from the attitude factor. 

Keyword: ENGAGEMENT, JOB PERFORMACE, ATTITUDE  

บทนํา 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล  การปรับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า  การปรับอตัรา

เงินเดือนไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการบริหารขององคก์รส่งผลถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

บุคลากร  ซ่ึงบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัและทรัพยากรหลกัท่ีจะช่วยองคก์รขบัเคล่ือน

และสามารถบรรลุเป้าหมาย  จึงตอ้งเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสําคญักบัทรัพยากร

บุคคล  เพื่อให้เกิดสภาพความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ซ่ึงสภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้องค์กรตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งตอ้งสนบัสนุนให้

บุคลากรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ หากไม่มีบุคลากรหรือบุคลากรไม่มีคุณภาพใน

การปฏิบติังานนั้น การดาํเนินงานขององค์กรก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และ  

การดาํเนินงานขององคก์รก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

  ดงันั้น องค์กรจึงตอ้งเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล  

ตอ้งมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร มี
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ความจงรักภกัดีและยอมรับในเป้าหมายขององคก์รพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์รได้

ต่อไป รวมถึงองค์กรยงัต้องพฒันาขีดความสามารถให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้การ

ปฏิบติังานเพิ่มข้ึนและต่อเน่ือง  มีความพึงพอใจในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและ

มีทศันคติท่ีดีกบัองค์กร จนทาํให้บุคลากรสามารถสร้างการปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัองคก์ร ส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งการท่ีจะเป็น

สมาชิกขององคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน   

    2.เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต่อองค์กร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่ อท ราบ ถึงปั จจัย ท่ี มีผล ต่อค วาม ผูกพันต่อองค์ก รของบุค ลาก ร 

สายสนบัสนุน    

      2. เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี ต่อ  

องคก์ร 

 3.ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวาง

แผนการเสริมสร้างความผกูพนัต่อองค์กร สร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบับุคลากรสาย

สนบัสนุน   

สมมติฐาน 

 1.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ

องคก์รต่างกนั 

 2.ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของบุคลากรสายสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

 3.ทศันคติในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวความคิด  

ทฤษฎี วรรณกรรม ตาํราและเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่แนวคิดเก่ียวกบั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ทศันคติ และความผกูพนัขององคก์ร 

แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 สมคิด  บางโม  (2550: 116) การกาํหนดหนา้ท่ีงาน หมายถึง กิจกรรมหรือ

ภารกิจหนา้ท่ีงานท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร   

อาํนาจ  ธีระวนิช (2553:453) ได้อธิบายถึงแนวคิดการพฒันาแบบจาํลอง

ลกัษณะงานของ   Richard Hackman และ Greg Oldham  สามารถนาํไปใชใ้นการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได ้  

ประเภทตาํแหน่งงาน  หน่วยท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

ดา้นระดบัความยากง่ายของงาน 

ดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั 

ดา้นความหลากหลายของงาน 

ปัจจัยด้านทศันคติ 

ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นความพึงพอใจต่อหวัหนา้งาน 

ดา้นความพึงพอใจต่อองคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ

ในเป้าหมายขององคก์ร 

ดา้นความตั้งใจพยายามให้

องคบ์รรลุเป้าหมาย 

ดา้นความตอ้งการคงสภาพ

เป็นสมาชิกขององคก์ร 
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ออกแบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงเก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบสําคญั 3 ประการ คือ ลกัษะงานหลกั  สภาพทางจิตวิทยาท่ีสําคญั  และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับลกัษณะงาน (Core job characteristics) จะทาํให้พนักงานมี

แรงจูงใจในการทํางานและนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงาน ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่  ความหลากหลายของทกัษะความมีอตัลกัษณ์ของ

ภาระงาน  ความสําคญัของภาระงาน ความเป็นอิสระ และผลป้อนกลับของงาน  

ดงันั้น ลกัษณะงาน 5 ประการน้ี  มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงานและมีผล

ทาํให้การปฏิบติังานของบุคลากรสูงข้ึน เพราะลกัษณะน้ีมีผลต่อสภาพจิตวิทยาท่ี

สํ าคัญ 3ประ การด้วยกันไ ด้แ ก่ป ระสบก ารณ์ ท่ี มี คุณค่ า ท่ีได้ รับจาก ตัวงา น  

ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีไดรั้บจากความรับผดิชอบในงานและความรู้ผลลพัธ์ของงาน 

แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 

วิภาดา  คุปตานนท์  (2551:178) ทศันคติ คือ ความรู้สึกภายในบุคคลท่ีใช้

ประเมินหรือตดัสินส่ิงต่างๆ เม่ือบุคคลชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดถือว่ามีทศันคติท่ีเป็นบวก  

เม่ือบุคคลไม่ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดถือวา่มีทศันคติเป็นลบ  ต่อส่ิงนั้นๆ 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550:64) ทศันคติ  คือ ผลผสมผสาน

ของความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึก ของบุคคล ท่ีมี

ต่อคน สถานการณ์  และส่ิงใดส่ิงหน่ึง ออกมาในรูปการประเมินค่าเป็นไปในทาง

ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ และเม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ี

มีต่อส่ิงเดียวกนัจึงแตกต่างกนั 

อาํนาจ  ธีระวนิช (2553: 678) ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมของความเช่ือ  

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนและพฤติกรรมท่ีตั้งใจท่ีมีต่อคน ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือ

ความรู้สึกในการตอบสนองท่ีมีต่อคน ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในทางบวกหรือ

ทางลบ ซ่ึงทศันคติประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ความเช่ือหรือกระ

กระบวนการคิด  ความรู้สึกหรือดา้นอารมณ์ และพฤติกรรมท่ีตั้งใจ 
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แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัขององค์กร 

 สมยศ  นาวีการ  (2540: 320)  ความตอ้งการความผกูพนั เป็นความตอ้งการ

การยอมรับจากบุคคลอ่ืน  มีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร สมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความ

ตอ้งการความผูกพนัสูงจะแสดงระดบัความผูกพนัและความจงรักภกัดีต่อองค์กรท่ี

สูงข้ึน  ซ่ึงบุคคลท่ีมีลกัษณะความตอ้งการความผกูพนัสูงจะพยายามสร้างและรักษา

ความเป็นมิตรกบับุคคลอ่ืนในองค์กร  อยากให้บุคคลอ่ืนชอบ มีความรู้สึกสนุกสาน

ในกิจกรรมทางสังคมท่ีทาํร่วมกบับุคคลอ่ืน แสวงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วม

กลุ่มหรือองคก์ร  

 ชาญวุฒิ  บุญชม (2553: 13) กล่าวถึงความผูกพนัองค์กรในแนวคิดของ 

Steers มีองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ดังน้ี ลักษณะส่วนบุคคล  

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และประสบการณ์ทาํงาน   

 วธีิการดําเนินการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและทศันคติ

ของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยใช้วิธีการดาํเนินการการวิจยัและการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการ

คน้ควา้อิสระ วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 291 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 169 คน การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กรณีทราบจาํนวนประชากร(Finite Population) ของ Taro 

Yamane หรือ n = N/ 1+N(e)2  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดความคาด

เคล่ือนร้อยละ 0.5   

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้แจกแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น โดยกลุ่มตวัอยา่งจะถูกแบ่งออกตามลกัษณะ

ของประเภทตาํแหน่งงาน  แบ่งออกเป็น 5 ชั้น  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
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โดยส่วนท่ี 1 เป็นแบบเลือกรายการ (Check list)  ส่วนท่ี 2  ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็น

แบบมาตรวดั (Scale)    

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สถิติพรรณนา สําหรับตวัแปรท่ีมีการวดัแบบแจกแจงปกติ (Descriptive  

Statistic) โดยนําข้อมูลจากค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติอา้งอิง โดยใชค้่า ANOVA (t-test, F-test) และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) วเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

   ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากร 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระกบั

ปริญญาตรี  ระดบัรายไดอ้ยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,000-19,999 บาท ประเภทตาํแหน่งเป็น

พนกังานเงินรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่  และปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัภาควชิา 

  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 ดา้นความมีอิสระในงานท่ีปฏิบติั  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน

ส่วนใหญ่สามารถใช่วิจารณญาณของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในส่วนท่ี

ตนเองรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.676   

 ด้านความยากง่ายของงานท่ีปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสามารถ

ปฏิบติังานท่ีมีความซับซ้อนและทา้ทายท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 

3.75  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.676 

 ดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน

ทราบวตัถุประสงค์ในการปฏิบติั  มีความรู้สามารถในการวางแผนและประยุกต์

วิธีการปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.555   
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 ดา้นความหลากหลายของงาน ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนมี

ความรู้สึกวา่งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นใชค้วามคิดริเร่ิมอยู่ตลอดเวลา และตอ้งใชค้วามรู้และ

ทกัษะท่ีมีความหลากหลายอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.670 

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติ 

 ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุน

เต็มใจทาํงานอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ อุทิศตนเพื่อองค์กร และไดรั้บความ

ช่วยในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.18 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.570 

 ดา้นความพึงพอใจต่อหัวหนา้งาน  ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรสายสนบัสนุน

รู้สึกวา่ในการปฏิบติังานนั้นหวัหนา้งานช่วยแกไ้ขปัญหา ไดรั้บคาํชมจากหวัหนา้งาน

เม่ือปฏิบติังานประสบความสาํเร็จ และไดรั้บความเป็นธรรมต่อการประเมินผลงานอยู่

ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.793 

 ดา้นความพึงพอใจต่อองคก์ร ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนคิดวา่

องค์กรให้ความสําคญัและเห็นคุณค่าของบุคลากร ให้การสนบัสนุนในการเพิ่มพูน

ความรู้ และพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้อยู่ในระดับมากโดยเฉล่ีย 3.83   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.752 

 ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ด้านความเช่ือถือและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า  

บุคลากรสายสนบัสนุนเห็นดว้ยกบันโยบายขององคก์ร มีความภูมิใจในเป็นบุคลากร

ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.579 

 ดา้นความตั้งใจพยายามปฏิบติังานใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ผลการวิจยัพบวา่  

บุคลากรสายสนบัสนุนตั้งใจทุ่มเทปฏิบติังาน ให้องคก์รแมว้า่จะไดรั้บค่าตอบแทนไม่

มากนกั และคิดว่าไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังานอย่างทุ่มเทให้กบัองค์กรอยู่ใน

ระดบัมาก  โดยเฉล่ีย 4.03  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.645 
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 ดา้นความตอ้งการคงสภาพเป็นสมาชิกขององคก์ร ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากร

สายสนบัสนุนทาํงานนานข้ึนมีความรู้สึกผูกพนักบัองค์กร ไม่คิดจะลาออกจากองค์

แมว้า่มีโอกาสไปทาํงานท่ีอ่ืนไดรั้บผลตอบแทนดีกวา่  และมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉล่ีย 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.700 

 ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั จะมี

ความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนั ผลการวิเคราะห์ เพศ  ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ 

และหน่วยงานไม่มีอิทธิพล  ประเภทตาํแหน่งงานมีผลต่อความผูกพนัขององค์กร  

ยอมรับสมมติฐานวา่ประเภทตาํแหน่งงานมีผลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา วร

พนัธ์  เศรษฐแสง (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั

มีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั   

สมมติฐานที่  2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน   

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัในดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติัไม่มีอิทธิพล ส่วนในดา้นความมีอิสระใน

การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององค์กรท่ีระดบั 0.05  ยอมรับ

สมมติฐานวา่ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัทางดา้นความมีอิสระในงานท่ีปฏิบติั  ความยากง่าย

ของงานท่ีปฏิบติั และความหลากหลายของงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร  

อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ประทินทิพย ์จนัทรวรรณะ  

(2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลดา้น

ชา้ง  พบวา่ลกัษณะงานท่ีปฏิบติันั้นมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  สมมติฐานที่ 3 ทัศคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน   

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นทศันคติในดา้น

ความพึงพอใจต่อหัวหน้างานไม่มีอิทธิพล ส่วนในด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานและความพึงพอใจต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององคก์รท่ี
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ระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐานว่าทศันคติด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ

ความพึงพอใจต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กร อย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีริน  ดูดวง (2553)  

ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั กรณีศึกษา พนกังานฝ่ายผลิต 

บริษทั แคดเบอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงพบวา่ปัจจยัในดา้นการปฏิบติังานนั้น พบวา่

ในด้านการฝึกอบรม การได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัและอยู่ร่วมกับ

องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคล 

  สรุปผลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.9) การศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 66.9)  รายไดอ้ยูใ่นระดบั 10,000-19,999 บาท (ร้อย

ละ 68.6) ประเภทตาํแหน่งงานเป็นพนักงานเงินรายได้ (ร้อยละ 63.9) อยู่ในสังกดั

หน่วยงานภาควิชา (ร้อยละ 44.4)  ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีมีความผูกพนักบัองค์กร อยากคงสภาพเป็น

สมาชิกกบัองคก์รต่อไป  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รมี 3 ดา้น  คือ 

1.ด้านความมีอิสระในการปฏิบติังานมีผลต่อความผูกพนัองค์กรเน่ืองจาก

บุคลากรสายสนบัสนุนสามารถแสดงศกัยภาพในการปฏิบติังาน โดยปราศจากการ

บงัคบั และสามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ฎระเบียบขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.ดา้นความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติันั้นแสดงให้เห็นว่ามีผลต่อความผกูพนั

องค์กร  เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายงานท่ี

ปฏิบติันั้นตรงกบัความรู้และความสามารถของตน จึงทาํใหป้ระสบความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน หากบุคลากรสายสนบัสนุนไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่มีความรู้และ
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ความสามารถท่ีจะปฏิบติันั้น จะทาํให้งานไม่ประสบความสําเร็จจึงมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

3.ด้านความหลากหลายของงานท่ีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันองค์กร  

เน่ืองจากงานท่ีมีความหลากหลายนั้น  ส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบกบับุคลากรสาย

สนบัสนุน ในดา้นบวกคือความหลายหลากของงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการปฏิบติังาน

ทาํให้รู้สึกสนุกกบัการปฏิบติังานและอยากท่ีจะปฏิบติังานต่อไป ส่วนในดา้นลบนั้น

หากบุคลากรสายสนบัสนุนรู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบติังานนั้นได ้หรือมีความรู้สึกว่า

งานนั้นมีความยากเกินความสามารถ หรือง่ายเกินไปกบัการปฏิบติั ทาํให้ไม่อยาก

ปฏิบติัอาจเกิดความรู้สึกเบ่ืองาน ฉะนั้นความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติัจึงมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านทศันคติ 

ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อความผกูพนัองคก์รมี 2 ดา้น  คือ 

1.ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันองค์องค์กร  

เน่ืองจากบุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บความช่วยเหลือในการทาํงานของเพื่อนร่วมงาน 

ทาํให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นท่ียอมรับในการทาํงานส่งผลให้ เกิดความผกูพนัและยงัคง

ทาํงานอยู่องค์กรต่อ นอกจากน้ีการได้รับมอบหมายงานท่ีปฏิบัติตรงกับความรู้

ความสามารถ ส่งผลใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนพึงพอใจในการปฏิบติัอีกดว้ย 

2.ด้านความพึงพอใจต่อองค์กรมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร เน่ืองจาก

บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้สึกว่าองค์กรให้ความสําคัญ และเห็นคุณค่าของ

บุคลากร  และมีความรู้สึกพึงพอใจในการสนบัสนุนให้บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ใน

การเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ นอกจากน้ียงัรวมถึงสวสัดิการท่ีบุคลากรไดรั้บ 
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ตารางสรุปผลการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.685 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.430 ปฏิเสธ 

ระดบัรายได ้ F-test 0.378 ปฏิเสธ 

ประเภทตาํแหน่งงาน F-test 0.029 ยอมรับ 

หน่วยงาน F-test 0.488 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ความมีอิสระในการปฏิบติังาน MRA 0.001 ยอมรับ 

ความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติั MRA 0.026 ยอมรับ 

ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั MRA 0.321 ปฏิเสธ 

ความหลากหลายของงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านทศันคติ 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน MRA 0.000 ยอมรับ 

ความพึงพอใจต่อหวัหนา้งาน MRA 0.579 ปฏิเสธ 

ความพึงพอใจต่อองคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  1.ควรศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรสายสนับสนุน  

ในการอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทศันคติและ

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2.ควรศึกษาความผูกพันองค์กรในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาย

สนบัสนุน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร ท่ีไม่ไดมี้ผลตามงานวจิยัน้ี   
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ความพงึพอใจของผู้ใช้นํา้ประปาต่อการให้บริการ 

ของบริษัทประปาบางปะกง จํากดั 

THE SATISFACTION OF CUSTOMERS TOWARD SERVICE  WATERWORKS 

IN BANGPAKONG WATER SUPPLY 

นฤมล เรืองโชติ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ีคือ เพื่อศึกษา(1) ความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้นํ้ าประปา(2)เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั 

กลุ่มตัวอย่างเป็น ผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีอยู่ในพื้นท่ีการจ่ายนํ้ าประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาค  สาขาบางปะกง  จาํนวน 392 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ีปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัอ่ืนๆ และความพึง

พอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-test) และ Multiple Regression 

Analysis (MRA)  

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา ปัจจยัดา้นคุณภาพนํ้ าประปาและวิธีการส่งจ่ายนํ้ าประปา มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.000, ปัจจยัดา้นการบริการและซ่อมบาํรุงของพนกังาน 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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เจา้หน้าท่ี มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 , ปัจจยัดา้นการอ่านมาตรวดันํ้ ามีผลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.000  ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: บริษทัประปาบางปะกง จาํกดั 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were: (1) to investigate the 

satisfactory level of users of the services provided by Bangpakong Water Supply 

Waterworks Authority along with the problems and suggestions to improve the 

service provided at Bangpakong Water Supply The 392 sets of questionnaire were 

conducted to the sample population accidental or convenience sampling. 

 The research results were as follows: the majority of respondents were 

marry female Their age ranged from 31 to 40. Their monthly family incomes ranged 

from 10,001 to 20,000 baht. Living in zone 1 (Bangwao,Bangsamak,Bangklua) and  

the use of residential, home, small business is not listed, places of worship. The 

research hypothesis was tested with different personal factors. No influence on the 

satisfaction of the users 

Keywords: Bangpakong Water Supply 

1.  บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534)  ได้

วางแนวทางการพฒันารัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ ไปสู่เชิงธุรกิจ เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริการให้ไดม้าตรฐานสากล

ในราคาท่ีเหมาะสม มีการหาลู่ทางเพิ่มรายได ้และลดตน้ทุนการผลิต ลดการลงทุนใน

กิจการบางอย่างท่ีเอกชนดําเนินการได้ดีกว่าภาครัฐ สนันสนุนให้เอกชนเข้ามามี

บทบาทเพื่อลงทุนในกิจการด้านบริการขั้นพื้นฐานให้มากข้ึน เป็นการส่งเสริมให้มี

การแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการท่ีดี โดยประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการให้เอกชน

เขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 
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 การให้บริการสาธารณูปโภคด้านนํ้ าประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาค 

(กปภ.) เป็นหน่ึงในกิจการของรัฐท่ีเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มาร่วมลงทุน โดยไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนํ้ าประปาท่ี

พอเพียงแก่ประชาชนในบางพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการเลือกระบบ

ประปาขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงเพื่อปรับปรุงขยายทั้งระบบ

ผลิต และระบบจาํหน่ายนํ้ าประปาให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้ าของประชาชนท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 จากผลของนโยบายดงักล่าว บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ท่ี

ผลิตนํ้ าประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  โดยเป็นบริษทัเอกชนท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการบริหารกิจการประปาแบบ

ครบวงจร มุ่งตอบสนองแนวนโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

นํ้าประปาแก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นผา่นการกาํหนดวิสัยทศัน์ของบริษทั

ฯ ท่ีว่า “ผูเ้ช่ียวชาญด้านกิจการประปา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ด้วย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” จึงไดมี้การสํารวจความ

พึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปา เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ช้นํ้ ามาเป็นแนวทางในการ

พฒันาคุณภาพงานบริการในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจผูใ้ช้ประปาได้มากท่ีสุดรวมถึงการพฒันา ปรับปรุงและ

วางแผนธุรกิจต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

 2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้

นํ้าประปาท่ีมีต่อการใหบ้ริการของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั 

3.  สมมติฐานของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาท่ีมีต่อการให้บริการ

ของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานดงัน้ีคือ 
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 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั 

 2. ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั 

4.  กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
 

5.  ขอบเขตในการวจัิย 

การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ค่าคาํนวณจากตารางสําเร็จรูป

สําหรับการค้นหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากจาํนวนประชากรขนาด

ต่างๆกนั โดยการใชต้ารางสถิติสําเร็จรูปของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan (1970) 

(กิตติพนัธ์_คงเกียรติสวสัด์ิ และ ไกรชิต_สุตตะเมือง, 2555) สําหรับการวิจยัน้ีมีขนาด
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ประชากร  19,408  คนจึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนเท่ากบั 392 คนท่ีระดบัความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั ± 5 %  และความเช่ือมัน่เท่ากนั 95 %  

6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 

3. เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการ 

7.  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎเีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

  ราชบณัฑิตสถาน. (2546 : 793) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ ความพึงพอใจ 

ดงัน้ี คาํวา่ “พึง” เป็นคาํกริยาอ่ืน หมายความวา่ยอมตาม เช่น พึงใจ และคาํวา่ “พอใจ” 

หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541 : 340 - 343) กล่าวว่าบริการเป็นกิจกรรม

ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ มีลกัษณะ ดงัน้ี การ

เข้าถึงลูกค้า การติดต่อส่ือสาร ความสามารถ ความมีนํ้ าใจ ความน่าเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจ การตอบสนองลูกคา้ ความปลอดภยั การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั การเขา้ใจ

และรู้จกัลูกคา้ 

 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 สุเทพ ล้ียุทธานนท.์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปา

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่ีมีต่อการให้บริการของสํานกังานประปาสุราษฎร์

ธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี มี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดค้รอบครัวไม่เกิน 10,000 บาท ลกัษณะของบา้นพกัอาศยั

ส่วนใหญ่เป็นลักษณะตึกแถว/อาคารพาณิชย์และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้

นํ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 100 - 500 บาท การชาํระค่านํ้ าประปาส่วนใหญ่

ชาํระผา่นทางสํานกังานประปา มีความพึงพอใจดา้นการให้บริการของพนกังานมาก
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ท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ืองของการให้บริการของสํานักงานประปาสุราษฎร์ธานี และ

การรับบริการของผูใ้ชน้ํ้ าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในเร่ืองของด้านราคา และค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้

นํ้าประปา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 อภิรดี แซ่ล้ิม. (2549) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินการใช้นํ้ าประปาส่วน

ภูมิภาคของประชาชนพื้นท่ี ตาํบลร่อนพิบูลย์ ผลการศึกษาพบว่า นํ้ าประปาถูก

นาํมาใชใ้นการด่ืมเพียง ร้อยละ 5หุงตม้ร้อยละ 32 ส่วนใหญ่มากกวา่ ร้อยละ 90 ของ

ครัวเรือนใช้ในดา้นการซกัลา้ง ปริมาณการใช้นํ้ าประปาส่วนภูมิภาคข้ึนอยูก่บัปีท่ีใช้

นํ้ า ลกัษณะพื้นท่ี ลกัษณะบา้น สถานการณ์เป็นเจา้ของบา้นจาํนวนสมาชิกในบา้น 

ความพอใจในราคานํ้าประปาและการมีนํ้าฝนใช ้

 ฉวีวรรณ วินิจเขตคาํณวน. (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการรับ

บริการของผูใ้ช้นํ้ าประปา กรณีศึกษา : สํานกังานประปา สาขาบางเขน พบว่า ผูใ้ช้

นํ้ าประปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มีอาชีพรับจา้ง มีรายได ้5,001 - 15,000 บาทต่อเดือน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน

กลางทุกดา้น ความพึงพอใจในการรับบริการของผูใ้ช้นํ้ าประปา มีความแตกต่างกนั

ตามสถานภาพทางระดบัการศึกษา อาชีพและประเภทผูใ้ช้นํ้ าอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนสถานภาพทางเพศอาย ุและรายได ้ไม่มีความแตกต่าง 

8. วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทั

ประปาบางปะกง จาํกดั จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาวจิยั ดงัน้ี  

 1. ขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล 
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 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ของผูใ้ชน้ํ้ าประปาในดา้นคุณภาพและวิธีส่งจ่าย

นํ้ าประปา, การติดต่อส่ือสารและแจง้ปัญหา, การให้บริการและการซ่อมบาํรุง และ

การอ่านมาตรวดันํ้า 

 3. การวิจยัเป็นการนําขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการวิจยัแบบ

สํารวจ (survey research) ด้วยการอธิบายผล จะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยาย 

(descriptive method) และสถิติเชิงอา้งอิง (inference statistics) ในการอธิบายผลการ

สาํรวจท่ีไดโ้ดยใชท้ฤษฎีความพึงพอใจเป็นแนวทางในการศึกษา 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้แบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเป็นตรวจสอบรายการ (check-list) 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ  จาํกดั  ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11 ระดบั ตั้งแต่

ระดบั 0 ถึงระดบั 10  

 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาท่ีมีต่อ

การให้บริการของบริษทัประปาบางปะกง จาํกดั  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  มีคาํตอบให้เลือก 11 ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึง

ระดบั 10  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากท่ีศึกษา คือ ผูใ้ชน้ํ้ าประปาท่ีอยู่ในพื้นท่ีการจ่าย

นํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จาํนวน 19,408 ราย  

 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี โดยพิจารณาการหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่าง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ตามสูตรของ Yamane (Yamane, 

1973) สามารถหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างด้วยการเลือก
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ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก (accidental or convenience sampling) ซ่ึง

จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 392 คน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 392 

ตวัอย่างโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS : 

Statistical Packet for The Social Sciences) ดงัน้ี 

 1. วิ เคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิ ติเชิงบรรยาย 

(descriptive statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง และเปรียบเทียบขอ้มูล 

 2. วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ หรือไม่ โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง 

(inferential statistic) ทดสอบ คือ T-test, F-test และ One Way ANOVA (Post Hoc 

Multiple Comparisons Scheffe) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืน ๆ  ดา้นคุณภาพและวิธีการส่งจ่ายนํ้ าประปาดา้น

การติดต่อส่ือสาร  ดา้นการให้บริการซ่อมบาํรุง และการอ่านมาตรวดันํ้ าท่ีต่างกนัวา่มี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทัฯ

หรือไม่  โดยใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) ทดสอบคือ T-test, F-test และ  

MRA ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

9.  ผลการวเิคราะห์ 

  1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 62.00 

เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ 41 -50 ปี 

ร้อยละ 24.50  สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.20  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 

บาท ร้อยละ 76.80  อาศยัอยูโ่ซน 1 (บางววั, บางสมคัร,บางเกลือ) ร้อยละ 26.30 เป็น

ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทท่ีอยูอ่าศยั,บา้นพกั,ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมิไดจ้ดทะเบียน,ศาสนสถาน ร้อย

ละ70.90 
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 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะปัจจัยอืน่ๆ 

   2.1 ด้านคุณภาพและวิธีการส่งจ่ายนํ้ าประปาจากการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาต่อปัจจยัดา้นคุณภาพและวิธีส่งจ่ายนํ้ าประปา

ขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือ นํ้ าประปาไหลสมํ่าเสมอและมีใช้อย่างเพียงพอ ค่าเฉล่ียคือ 7.86  

ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากับ รองลงมาคือแรงดันของนํ้ าประปา ค่าเฉล่ียคือ 7.83 ส่วน

เบ่ียงเบนเท่ากบั 0.674 และขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือความใสของนํ้ าประปา ค่าเฉล่ียคือ 7.67  

ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.792   

 2.2 ดา้นการติดต่อส่ือสารและการรับแจง้ปัญหาจากการสํารวจกลุ่มตวัอยา่ง

พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาต่อดา้นการติดต่อส่ือสารและการรับแจง้ปัญหา

ขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือ อธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีในการรับเร่ืองร้องรียน 

ค่าเฉล่ียคือ 8.08 ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.701 รองลงมาคือช่องทางและความสะดวกใน

การแจง้ปัญหาค่าเฉล่ียคือ 8.04  ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.467 และขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือการ

ให้ขอ้มูลแจ้งข่าวสารสําคญัต่างๆ แก่ผูใ้ช้นํ้ าค่าเฉล่ียคือ 7.67 ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากับ 

0.662 

 2.3 ดา้นการให้บริการและการซ่อมบาํรุงจากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่า

ความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาต่อดา้นการให้บริการและการซ่อมบาํรุงขอ้ท่ีมีค่า

มากท่ีสุด การช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ีก่อนการบริการและการซ่อมบาํรุง ค่าเฉล่ียคือ 8.04  

ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.628  รองลงมาคืออธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีใน

การบริการ/ซ่อมบาํรุง ค่าเฉล่ียคือ 7.96 ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.648 และขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุด

คือความพร้อมของอุปกรณ์ในการให้บริการและซ่อมบาํรุง ค่าเฉล่ียคือ 7.85 ส่วน

เบ่ียงเบนเท่ากบั 0.670    

 2.4 ดา้นการดา้นการอ่านมาตรวดันํ้ า จากการสํารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ความ

พึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปาต่อดา้นการดา้นการอ่านมาตรวดันํ้ าขอ้ท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ

อธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ในการให้บริการของผูอ่้านมาตร ค่าเฉล่ียคือ 8.11 ส่วน

เบ่ียงเบนเท่ากบั 0.694 รองลงมาคืออ่านมาตรตรงตามวนัเวลาท่ีกาํหนด ค่าเฉล่ียคือ 
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7.99  ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.592 และขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือ ความถูกตอ้งของการแจง้หน้ี

ค่านํ้าประปา ค่าเฉล่ียคือ 7.98 ส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.567   

 การพสูิจน์สมมติฐาน 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา

ไม่แตกต่างกนั 

 2 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

ปัจจยัอ่ืนๆ มีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. Collinearity 

Statistics 

   B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 
0.423 0.343 1.234 0.218   

 

ดา้นคุณภาพนํ้าประปาและ  0.353    0.041          8.780     0.000 0.552 1.813 

วธีิการส่งจ่ายนํ้าประปา  

ดา้นการติดต่อส่ือสารและ   0.013     0.041          0.321     0.748 0.613 1.631 

การรับแจง้ปัญหา 

ดา้นการบริการและซ่อมบาํรุง 0.412  0.036        11.553     0.000 0.655 1.527 

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ดา้นการอ่านมาตรวดันํ้า    0.167     0.031         5.365      0.000 0.929 1.077 

 

R = 0.784       R2  = 0.615       F-Test = 154.559        Sig. = 0.000        SE. = 0.29679 

 ความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าประปา  =   0.423 + 0.353 (ดา้นคุณภาพนํ้าประปา

และวธีิการส่งจ่ายนํ้าประปา)** + 0.013 (ดา้นการติดต่อส่ือสารและการรับแจง้ปัญหา) 

+0.412 (ดา้นการบริการและซ่อมบาํรุงของเจา้หนา้ท่ี)** + 0.167 (ดา้นการอ่านมาตร

วดันํ้า)** 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 1.054 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.860 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 1.845 ปฏิเสธ 

   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.288 ปฏิเสธ 

   ท่ีอยู/่ตาํบล F-Test 1.046 ปฏิเสธ 

   ประเภทผูใ้ชน้ํ้ า F-Test 0.234 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยอืน่ๆ 

   ดา้นคุณภาพและวธีิการส่งจ่ายนํ้ าประปา MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นการติดต่อส่ือสารและการรับแจง้ปัญหา MRA 0.748 ปฏิเสธ 

  ดา้นการใหบ้ริการและการซ่อมบาํรุง MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นการอ่านมาตรวดันํ้า MRA 0.000 ยอมรับ 

 

10.  สรุปผลการวจัิย  

 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 62.00 

เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 24.50  รองลงมาคือ 41 -50 ปี 

ร้อยละ 24.50  สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.20  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 

บาท ร้อยละ 76.80  อาศยัอยูโ่ซน 1 (บางววั, บางสมคัร,บางเกลือ)  ร้อยละ 26.30  เป็น

ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทท่ีอยูอ่าศยั,บา้นพกั,ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมิไดจ้ดทะเบียน,ศาสนสถาน ร้อย

ละ70.90  

การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วนดงัน้ี 
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 ค ว า ม พึง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ใ้ ช ้นํ้ า ป ร ะ ป า ส ัม พ นั ธ ์ก ับ ปัจ จ ยั ด ้า น คุณ ภ า พ

นํ้ าประปาและวิธีการส่งจ่ายนํ้ าประปาในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.00 

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านการบริการและ

ซ่อมบาํรุงของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.00 

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาสัมพนัธ์ก ับปัจจยัด้านการอ่านมาตร

วดันํ้าในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

11.  อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน กับความพึงพอใจของผูใ้ช้

นํ้ าประปาจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้

นํ้าประปา  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัอ่ืนๆ 

 ด้านคุณภาพและวิธีการส่งจ่ายนํ้ าประปาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับ 1 คือ 

นํ้ าประปาไหลสมํ่าเสมอและมีใช้อย่างเพียงพอ รองลงมาคือแรงดนัของนํ้ าประปา 

กล่ินของนํ้ าประปา ความสะอาดของประปา การตกตะกอนของนํ้ าประปา และความ

ใสของนํ้ าประปา ตามลาํดบั ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าบริษทัฯได้มีแผนการผลิตและควบคุม

คุณภาพนํ้ าให้ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของนํ้ าบริโภค (มอก.) ตลอด 24 

ชัว่โมงท่ีจะส่งจ่ายไปยงับา้นผูใ้ชน้ํ้ า และควบคุมแรงดนัในเส้นท่อให้เกิดความพอดีจึง

ส่งผลใหผู้ใ้ชน้ํ้ าเกิดความพึงพอใจ 

 ดา้นการใหบ้ริการและการซ่อมบาํรุงแก่ผูใ้ชน้ํ้ าโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบั 1 คือการช้ีแจง

ของเจา้หนา้ท่ีก่อนการบริการและการซ่อมบาํรุง รองลงมาเป็นคุณภาพของการบริการ

และซ่อมบาํรุง อธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ/ซ่อมบาํรุง  

ความรวดเร็วในการให้บริการและซ่อมบาํรุง และความพร้อมของอุปกรณ์ในการ



160 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ให้บริการและซ่อมบาํรุงตามลาํดับ ช้ีให้เห็นว่าบริษทัฯ ได้ให้บริการแก่ผูใ้ช้นํ้ าได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงส่งผลใหผู้ใ้ชน้ํ้ าเกิดความพึงพอใจ 

 ด้านการด้านการอ่านมาตรวดันํ้ าแก่ผูใ้ช้นํ้ าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบั 1 คืออธัยาศยัและ

มนุษยส์ัมพนัธ์ในการให้บริการของผูอ่้านมาตร รองลงมาคืออ่านมาตรตรงตามวนั

เวลาท่ีกาํหนด และความถูกตอ้งของการแจง้หน้ีค่านํ้ าประปา ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นว่า

บริษทัฯ ได้มีการวางแผนการอ่านมาตรและปฎิบติังานได้ตรงตามท่ีตั้ งไว ้อีกทั้ ง

พนกังานทุกคนมีอธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ในการปฎิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี จึงส่งผล

ใหผู้ใ้ชน้ํ้ าเกิดความพึงพอใจ 

12.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. จากการศึกษาวิจยัพบวา่เร่ืองช่องทางและความสะดวกในการแจง้ปัญหามี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย เช่นในกรณีของผูใ้ชน้ํ้ าโทรศพัทเ์ขา้มาแจง้ปัญหา แลว้

โทรไม่ติด หรือใหร้อสายนานจนเกินไป ซ่ึงบริษทัฯ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง

ช่องทางการแจง้ข่าวสารใหผู้ใ้ชน้ํ้ าไดรั้บทราบ วา่มีช่องทางอะไรบา้ง เช่น Call Center 

Web Site เป็นตน้ เพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ชน้ํ้ าใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้นํ้ าประปาท่ีมีต่อการให้บริการ  

เร่ืองน้ีเป็นประจาํและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อศึกษาข้อมูลและนําขอ้มูลนั้นมา

ปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนใหต้รงตามความพึงพอใจและความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้ า

ต่อไป 
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วเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)   

และ บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

Comparative Financial Analysis between Bank of Ayudhya  Public Company 

Limited and Thanachart Capital Public Company Limited 

ฐานิดา   คุณแสน1  ดร.พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่ง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ทาํการศึกษาเฉพาะกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ผล

การศึกษาพบวา่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

(Operation profit margin)  มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin) มากกวา่บริษทั ทุนธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) มากกว่าบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) มากกวา่บริษทั 

ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)   

สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชย ์ผูศึ้กษาพิจารณาจากอตัราส่วน

สินเช่ือต่อ เงินฝาก พบว่า ในช่วงปีพ.ศ.2551 – 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)ทั้งระบบมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก มีการใช้เงินฝาก

ปล่อยสินเช่ือใหม่ในปริมาณสูง ต่อมาในปีพ.ศ.2551 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก

ปรับตวัข้ึน และในปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อตัราส่วนน้ีมีลักษณะทรงตวั แสดงว่า 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สภาพคล่องทางการเงินสูงข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2551 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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– 2552 และมีการใช้เงินฝากปล่อยสินเช่ือใหม่ไดน้้อยลง การชะลอตวัลงของการ

ปล่อยสินเช่ือใหม่น้ี เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนั้ นอยู่ในช่วงทรงตัว  

ประกอบกับ การพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหม่ของธนาคารพาณิชย์มีหลักเกณฑ์ท่ี

เขม้งวดมากข้ึนเพื่อป้องกนัปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต อีกสาเหตุหน่ึงท่ี

ทาํให้อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึน และเร่ิมทรงตวัตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)แต่ละแห่งใชน้โยบาย

การตลาดดว้ยการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเพื่อระดมเงินทุนจากเงินฝาก ปริมาณเงินฝาก

มากข้ึนในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือน้อยลง จึงมีผลทาํให้ธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่อง

มากข้ึน 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t  เพิ่มข้ึน 2212.679   ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

คําสําคัญ: งบการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน),งบการเงิน บริษทั ทุนธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT  

 This study are on comparison the financial statements Bank of Ayudhya 

Public Company Limited and Thanachart Capital Public Company Limited from 

secondary data source the Securities Exchange of Thailand since 1998 - 2012 for a 

period of five years. The study found that Bank of Ayudhya Public Company 
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Limited has good operation the better in the operating margin, the net profit margin 

better, the rate of return on assets (ROA) and a return on equity (ROE) than 

Thanachart Capital Public Company Limited.  

The Liquidity of banks, Bank of Ayuhaya Public Company Limited which 

also found that the loans to deposits ratios during 1998 - 2012 have relatively low 

liquidity, anyway, the new bank lending less from slowing down of the new loan 

because the overall economy is in the tendency to stable and the bank's new lending 

rules are more stringent to prevent debt problems. For the policy market with 

competitive interest rates, Bank of Ayuhaya Public Company Limited raise funds 

from the deposit while the amount of credit less as a result, the banks have more 

liquidity. 

Non-performing loans has growth up one million in the quarter t -1 so the 

company's annual earnings from investments that have accumulated in the quarter 

down 0.145115 million, Allowance for doubtful accounts increase one million as a 

result to the company's annual earnings from investments that have accumulated 

increase 0.752580 million, interest rates of bank loans increase one million as a 

result to earnings of annual investment the company has accumulated increase 

2,212.679 million, in the amount of bank debt  increase one million as a result to 

make profitable investments annual company has accumulated in the last quarter 

191,017.3 million down by the other factors constant. 

Key words: The financial statements Bank of Ayudhya Public Company Limited 

, The financial statements Thanachart Capital Public Company Limited

บทนํา 

การดาํเนินกิจการจาํเป็นตอ้งมีการจดัหาเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีกิจการไดว้างแผนไว ้ซ่ึงสามารถจดัหาเงินทุนไดจ้ากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้ง
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แหล่งเงินทุนภายใน และแหล่งเงินทุนภายนอก แหล่งเงินทุนภายนอกท่ีสําคญัแหล่ง

หน่ึงก็คือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นกิจการในธุรกิจการเงิน   

เ ม่ือพิจารณาผลการดํา เ นินงานของธุรกิจต่างๆในปี  2555ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเห็นวา่ในกลุ่มธุรกิจการเงินมีผลการดาํเนินงานดีท่ีสุด 

รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สะท้อนให้เห็นว่าสถานะของ

สถาบนัการเงินไทยมีความแข็งแกร่ง แมว้า่ตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซ่ึง

แตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบักลุ่มธุรกิจการเงินต่างประเทศท่ีตอ้งด้ินรนใหรั้ฐบาลช่วยเหลือ 

ธุรกิจบางแห่งถึงขนาดประกาศลม้ละลายไป บางแห่งก็มีผลการดาํเนินงานขาดทุน  

ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจการเงินท่ีจะ

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ระหวา่ง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)  และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2551-2555 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิด

ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดในการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

1.  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operation profit margin) = กาํไรจาก

การดาํเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES)  ยิง่สูงยิง่ดี 

2.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin)  = กาํไรสุทธิ (Net Profit) /ขาย

สุทธิ (SALES) ยิง่สูงยิง่ดี แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัใน

การทาํกาํไร หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้ 

3.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  กาํไรสุทธิ (Net Profit) /

สินทรัพยร์วม (Total Assets) ยิง่ สูงยิง่ดี เป็นการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 

-อตัรากาํไรจากการ    

ดาํเนินงาน  

-อตัรากาํไรสุทธิ  

-อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  

–อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากดั (มหาชน) 

-อตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงาน  

-อตัรากาํไรสุทธิ  

-อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  

–อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจา้ของ 
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สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการดาํเนินงานวา่ใหผ้ลตอบแทนจากการดาํเนินงาน

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE)  = กาํไรสุทธิ (Net 

Profit) /ส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity) ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของ

เจา้ของจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการดาํเนินการของกิจการนั้นใอตัราส่วน

เท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากาํไรสูงดว้ย 

การวิ เคราะห์อัตราส่วนทางการเ งินตามแบบจําลอง CAMEL.  ซ่ึ ง

แบบจาํลองประกอบด้วยตวัแปรอิสระ 9 ตวั ได้แก่ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้

คงเหลือ อัตราส่วนรายได้ต่อหน้ีสินหมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนของรายได ้

อตัราส่วนรายได้จากการขายข้าวต่อตน้ทุน อตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน อตัราส่วน

รายได้ต่อสินทรัพยห์มุนเวียน อตัราส่วนผลตอบแทนจากทุนประสิทธิภาพของการ

จัดการแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี และประสิทธิภาพของการจัดการแบบ

ผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ (2552 )ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยักาํหนด

โครงสร้างเงินทุนซ่ึงประกอบด้วย หน้ีสินระยะสั้ น หน้ีสินระยะยาวและทุน (ตาม

มูลค่าทางบญัชี) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วง

ก่อน และภายหลงัเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผลการศึกษา ยงัพบว่า ปัจจยัการเติบโตของ

ธุรกิจมีผลด้านบวกต่อโครงสร้างเงินทุนในรูปของสัดส่วนหน้ีระยะสั้ นต่อทุน 

ในขณะท่ีปัจจยัความสามารถในการทาํกาํไรมีผลดา้นลบต่อโครงสร้างเงินทุนในรูป

ของสัดส่วนหน้ีระยะสั้นต่อทุน 

 อจัฉรา  ลาภจตุรพิธ (2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัสภาวะทางเศรษฐกิจ และ

คุณลักษณะของบริษทัท่ีมีผลต่อการปรับโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้กิจการไม่สามารถหาสัดส่วน

โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมได้ตลอดเวลานอกจากน้ียงัพบปัญหาความขัดแยง้

ระหวา่งตวัแทน ในกลุ่มของกิจการท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรสูง และกลุ่มของ

กิจการท่ีจ่ายเงินปันผล สาเหตุมาจากการกระจุกตวัของผูถื้อหุ้นท่ีมีมาก ซ่ึงสามารถลด
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ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งตวัแทนไดด้ว้ยการกระจายการถือครองหุ้นให้มากข้ึน เพื่อ

เป็นการปรับปรุงผลประโยชน์และลดตน้ทุนการตรวจสอบ 

 กรชิต อุทยัจรูญ (2550)ไดศึ้กษาความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกลุ่มหลักทรัพย์ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ ในช่วงเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือน

ธันวาคม 2549 ได้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาด และมีความเส่ียงท่ีตํ่ ากว่าตลาด 

หลกัทรัพย ์VNT ไม่ควรเลือกลงทุน เพราะมีผลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่ตลาด และมีความ

เส่ียงท่ีสูงกวา่ตลาด  

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) งบการเงินรายปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทาํการรวบรวมจากฐานขอ้มูลตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมาจากงบการเงินของแต่ละ

บริษทั รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมจากเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ตาํราวชิาการ หนงัสือ วารสาร บทความ ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล    

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี  

1.  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน(Operation profit margin) 

2.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin) 

3.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 

5.  อตัราส่วนตามแบบจาํลอง CAMEL 

หลงัจากนั้นเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั(มหาชน) 

กบั บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ผลการวจัิย 

1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน 

การเปรียบเทียบอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า ส่วน

ใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

(Operation profit margin) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้สมมุติฐานนตั้งไว ้

การเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิ ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) กับบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555พบว่า ส่วนใหญ่

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin)  มากกวา่

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานนตั้งไว ้

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ระหว่างธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า 

ส่วนใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานตั้ง

ไว ้

การเปรียบเทียบอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า ส่วน

ใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 

(ROE) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานตั้งไว ้

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน 

 

Operat

ion  

Net  ROA ROE 

BAY 35.34 26.20 0.97 8.74 

 TCAP  42.83 16.12 0.45 5.34 
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2. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจําลอง CAMEL   

จากการศึกษา สามารถสรุปเสถียรภาพ ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพทั้ง

ระบบในแต่ละดา้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 - 2555 ไดด้งัน้ี 

คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2551 - 2555 พิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือ อตัราส่วนค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือ และอตัราดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวม พบวา่ ตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)ดี

ข้ึน เน่ืองจาก การลดลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยอาศยัการแกปั้ญหา

ดว้ยวิธีการต่างๆ และการพิจารณาสินเช่ือใหม่มีความเขม้งวดมากข้ึน เพื่อเป็นการ

ป้องกนัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้อาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

พิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ผลจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2552 ในปี

พ.ศ. 2551 ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนปีพ.ศ. 2553  มีแนวโนว้ปรับตวัลดลงอยา่ง

มาก ทั้งน้ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีวิกฤติการณ์ทางเมือง ทาํ

ใหน้กัทุนต่างชาติไดถ้อดทุน และจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

มีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง และสินทรัพยข์องธนาคารมูลค่า 1 บาทสามารถ

ก่อให้เกิดกาํไรแก่ธนาคารได้ ทั้งน้ี แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสามารถก่อให้เกิดกาํไรแก่

ธนาคารได ้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นตน้มา อตัรา ROA และ ROE 

ตํ่าลงดว้ย ไม่ไดสู้งข้ึนมากนกั  

สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชย ์ผูศึ้กษาพิจารณาจากอตัราส่วน

สินเช่ือต่อ เงินฝาก พบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2552  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)ทั้งระบบมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก มีการใช้เงินฝาก

ปล่อยสินเช่ือใหม่ในปริมาณสูง ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก

ปรับตวัข้ึน และในปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อตัราส่วนน้ีมีลักษณะทรงตวั แสดงว่า 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)สภาพคล่องทางการเงินสูงข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2551 – 

2552 และมีการใชเ้งินฝากปล่อยสินเช่ือใหม่ไดน้อ้ยลง การชะลอตวัลงของการปล่อย

สินเช่ือใหม่น้ี เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนั้นอยู่ในช่วงทรงตวั ประกอบ
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กบั การพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหม่ของธนาคารพาณิชยมี์หลกัเกณฑ์ท่ีเขม้งวดมากข้ึน

เพื่อป้องกันปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้

อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนและเร่ิมทรงตวัตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2553 เป็นตน้มา  คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)แต่ละแห่งใช้นโยบาย

การตลาดดว้ยการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเพื่อระดมเงินทุนจากเงินฝาก ปริมาณเงินฝาก

มากข้ึนในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือน้อยลง จึงมีผลทาํให้ธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่อง

มากข้ึน 

ในการศึกษาน้ีเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1 (NPL t-1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของธนาคาร ท่ี t -1 (RES t-1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t 

-1 (INT t-1) และปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารในไตรมาสท่ี t-1 

(TDR t-1)มีลกัษณะอย่างไรกบัตวัแปรตาม คือ ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของ

บริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t (II t) โดยปรากฏผลดงัน้ี 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้าน

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t  เพิ่มข้ึน 2212.679   ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี  

 

 

 

 



  172 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลอง CAMEL 

 CAMEL 

BAY 8.01 

 TCAP  7.56 

 

อภิปรายผล 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลอง CAMEL  สามารถสรุป

เสถียรภาพ   ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพทั้งระบบในแต่ละดา้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 

- 2555 ไดด้งัน้ี 

พิจารณาจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ผลจากวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2552 ในปี

พ.ศ. 2551 ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนปีพ.ศ. 2553  มีแนวโนว้ปรับตวัลดลงอยา่ง

มาก ทั้งน้ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีวิกฤติการณ์ทางเมือง ทาํ

ใหน้กัทุนต่างชาติไดถ้อดทุน และจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

มีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง และสินทรัพย์ของธนาคารมูลค่า 1 บาทสามารถ

ก่อให้เกิดกาํไรแก่ธนาคารได้ ทั้งน้ี แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสามารถก่อให้เกิดกาํไรแก่

ธนาคารได้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นตน้มา อตัรา ROA และ ROE 

ตํ่าลงดว้ย ไม่ไดสู้งข้ึนมากนกั  

ในการศึกษาน้ีเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1 (NPL t-1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของธนาคาร ท่ี t -1 (RES t-1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี 

t -1 (INT t-1) และปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารในไตรมาสท่ี t-1 

(TDR t-1)มีลกัษณะอยา่งไรกบัตวัแปรตาม คือ ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของ

บริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t (II t) โดยปรากฏผลดงัน้ี 

 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  
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ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t เพิ่มข้ึน 2212.679 ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

ข้อเสนอแนะ   

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)จะต้องระมัดระวงัในการบริหาร

เงินทุน ซ่ึงมาจากการกูย้ืมเงินและเงินรับฝากจากผูใ้ชบ้ริการ โดยจะตอ้งวางแผนการ

ส่งชาํระหน้ีภายนอกและมิให้ตน้ทุนทางการเงินสูงในภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนดว้ย  

เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน)และเพื่อใหก่้อประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และ

ผูใ้ชบ้ริการ 

บรรณานุกรม 

กรชิต อุทยัจรูญ. “ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ปิโตร

เคมี และเคมีภัณฑ์ ในช่วงเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2549.”

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,(2550) 

ณรงคช์ยั ฐิตินนัทพ์งศ์. “ผลกระทบของความผนัผวนในอัตราแลกเปล่ียนต่อระดับ

ผลผลิต แบบจาํลองภาคการธนาคาร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท,

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, (2545) 

ดุสิตา บุตรกว.ี “การบริหารสินทรัพย์กับการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์ไทย.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, (2536) 

ปรมา สุวรรณประดิษฐ.์ “ผลกระทบของหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อการดาํเนินงาน

ของธนาคารพาณิชย์ไทยระหว่างปี 2540-2541.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542 
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พิมพใ์จ สิริโพธิประภาณ. “Credit Crunch ภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินใน

ประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 

พุธชงค ์พนัธ์ุสุจริตไทย. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างตลาดท่ีมีผลต่อ Net 

Interest Margins ของธนาคารพาณิชย์ไทย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ. “ปัจจัยกาํหนดโครงสร้างเงินทุนซ่ึงประกอบด้วย 

หนีสิ้นระยะส้ัน หนีสิ้นระยะยาวและทุน (ตามมลูค่าทางบัญชี) ของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงก่อน และภายหลังเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจ.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

2552 

เสาวณี เล็กประเสริฐ. “ผลของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชย์ไทย.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง,

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 

อจัฉรา  ลาภจตุรพิธ. “การศึกษาปัจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจและคุณลักษณะของบริษัท

ท่ีมีผลต่อการปรับโครงสร้างเงินทุน.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง,2552 

อารีย ์ชยัณกุล. “ผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐบาล และการจัดสรรสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชย์ต่อการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย วิเคราะห์โดยใช้แบบจาํลอง

คาํนวณดุลยภาพท่ัวไป.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2545 

ธนาคารแห่งประเทศไทย, ขอ้มูลออนไลน์, เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest2.aspx 3 

 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest2.aspx%20ดอกเบี้ย
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ความพงึพอใจของระบบการชําระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตหัวหมาก 

SATISFACTION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO USE THE 

PAYMENT SERVICE SYSTEM IN  

RAMKHAMHEANG UNIVERSITY, HUA-MARK CAMPUS  

พิษณุ นุ่นสมบูรณ์ 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

__________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านระบบการชําระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านระบบการชําระค่าเล่าเรียน 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหวัหมาก จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, 

ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เป็นผูช้าย อายุส่วน

ใหญ่ระหว่าง 18-22 ปี ร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ อายุมากกว่า 22 ปี ร้อยละ 49.5 

                                                        
1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2
 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



176 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือระดบัชั้นปีท่ี 

2 ร้อยละ 27.5 และคณะท่ีกาํลงัศึกษาส่วนใหญ่คือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 18.5 

รองลงมาคือคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 16.0 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านระบบการชาํระค่าเล่าเรียน

แตกต่างกนั 

 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ใหบ้ริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการรับบริการ, นักศึกษาในระดับปริญญาตรี, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were studied for (1) satisfaction of 

undergraduate students who used the payment service system in Ramkhamhaeng 

University, Hua-Mark campus (2) to survey the opinions and suggestions of the 

graduate students who used the payment service system in Ramkhamhaeng 

University, Hua-Mark campus. 

 The sample used in this research satisfaction of undergraduate students who 

used the payment service system in Ramkhamhaeng University, Hua-Mark campus, 

The population samples amount 385 undergraduate students who used the payment 

service system. The questionnaire was instrument of this research. Data were 

analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, 

percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, one-way 

analysis of variance and multiple regression analysis (MRA) at the significance 

level of 0.05. 
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 The results showed that the samples who were the undergraduate students 

in Ramkhamhaeng University, Hua-Mark campus. The most were male, 58.8 

percent and age mostly between 18-22 years, 50.5 percent followed by the age more 

than 22 years, 49.5 percent. Education levels mostly in the fourth year level at 33.8 

percent, followed by the second year level at 27.5 percent. The Faculty of study 

mostly in Law faculty, 18.5 percent and followed by Political Science faculty, 16.0 

percent. 

 The research results found that. 

1. Personal factors including sex, age, faculty and year level of study that 

different. As a result, satisfaction levels in payment service system of the 

undergraduate students were different too.  

2. The satisfaction levels in payment service system of the undergraduate 

students were moderate. 

Keywords: Payment service system satisfaction, the undergraduate student,  

Ramkhamhaeng University. 

บทนํา 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดรั้บการสถาปนาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2514 บริเวณถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดย

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2514 กาํหนดใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหง

เป็นสถาบนัการศึกษาและวจิยัแบบตลาดวชิา มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิชาการและ

วิชาชีพชั้ นสูง ทาํการวิจัย ส่งเสริมวิชาการชั้ นสูง และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีประมาณ 2,780 

กระบวนวิชา ระดับปริญญาโท 771 กระบวนวิชา และระดับปริญญาเอก 156 

กระบวนวิชา จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 72 สาขาวิชา ระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  2 สาขาวิชา ระดบัปริญญาโท 73 สาขาวิชา และสาขาวิชา

ระดบัปริญญาเอก 20 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 13 คณะ 1 บณัฑิต
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วิทยาลยั และสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน 2 สถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสถาบนัการศึกษานานาชาติ กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดพ้ฒันามาโดยตลอด ทั้งในดา้นพฒันาการวิชาการ พฒันา

สังคม โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในขณะเดียวกนัก็

พฒันาไปตามกระแสโลกาภิวฒัน์ทางด้านเทคโนโลยี  จนปัจจุบันมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงได้เปิดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทนัสมยั อนัได้แก่ การสอน

ทางไกล การเรียนการสอนแบบ E-learning การสอบดว้ยระบบ  E-Testing การใช้

คอมพิวเตอร์ในงานด้านบริหารและบริการ จนมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่การเป็น E-

University ในระดบัมาตรฐานสากล 

 โดยมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ไดมี้การ

ให้บริการหลากหลายด้านด้วยกนั ได้แก่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา งานบริการ

นกัศึกษา งานบริการบุคลากร ซ่ึงการบริการในงานบริการนกัศึกษานั้น ถือวา่เป็นงาน

บริการท่ีมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีการใช้บริการอย่างสมํ่ าเสมอโดยงานบริการท่ี

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีนิยมใชก้นัคือ การชาํระค่าเล่าเรียน 

 ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองน้ี จึงได้

ทาํการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการดา้นระบบการชาํระ

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหวัหมาก เพื่อผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบันกัศึกษาจะไดรั้บขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน

ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการด้านระบบการชําระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบ

การชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  
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 2. เพื่อสํารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการ

ชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  

 2. ผลของการวิจยัจะเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการบริการด้านระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่า

เรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  

 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีความสัมพันธ์ต่อการ

ใหบ้ริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

    - เพศ 

    - อาย ุ

    - คณะท่ีกาํลงัศึกษา 

    - ระดบัชั้นปี 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

    - ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ  

    - ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  

    - ดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน  

    - ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

    - ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775)ไดใ้ห้ความหมายของความ

พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน จึงเป็นการ

ยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดท้างออ้ม โดยการวดัความคิดเห็น

ของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง

จึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กล่าว

ความพึงพอใจของระบบการชําระ     

ค่า เ ล่ า เ รียนของนักศึกษาในระดับ  

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วทิยาเขตหัวหมาก 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ไวว้า่ “พึง” เป็นคาํช่วยกริยาอ่ืน หมายความวา่ “ควร” เช่น พึงใจ หมายความวา่ พอใจ 

ชอบใจและคาํวา่ “พอ” หมายความวา่ เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูก ชอบ เม่ือ

นาํคาํสองคาํมาผสมกนั “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึง

สอดคล้องกับ Wolman (1973) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกท่ีได้รับ

ความสาํเร็จตามมุ่งหวงัและความตอ้งการ 

ความหมายของความพงึพอใจในการรับบริการ 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวอ้ยา่งหลากหลาย สรุปไดด้งัน้ี 

 ทวีพงษ์ หินคํา (2541: 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็น

ความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง

ตามความตอ้งการของบุคคลไดท้าํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น 

 ธนียา ปัญญาแก้ว (2541: 12) ได้ให้ความหมายว่า ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความพึง

พอใจจะเก่ียวกันกับลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่ความพอใจในงานท่ีทาํ 

ไดแ้ก่ ความสําเร็จ การยกย่อง ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ เม่ือ

ปัจจัยเหล่าน้ีอยู่ต ํ่ ากว่า จะทําให้เกิดความไม่พอใจงานท่ีทํา ถ้าหากว่างานให้

ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ และการยกย่องแก่

ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทาํงานเป็นอยา่งมาก 

 วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม (2541: 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า

หมายถึง ความพอใจ การทาํให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหนาํใจ ความจุใจ ความ

แน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการแกแ้คน้ ส่ิงท่ีชดเชย 

 วรุิฬ พรรณเทวี (2542: 11) ให้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกบัส่ิง

หน่ึง ส่ิงใด อยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี

จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง 

เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้่าจะมี

มากหรือนอ้ย 
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 Phillip B. Applewhite (1965: 6) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า 

เป็นความสุข ความสบายท่ีไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นความสุขความ

สบายท่ีเกิดจากการเขา้ร่วม ไดรู้้ไดเ้ห็นในกิจกรรมนั้นๆ   

 Donabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง ผู ้

บริการ ประสบความสาํเร็จในการทาํให้สมดุลระหวา่งส่ิงท่ีผูรั้บบริการให้ค่ากบัความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวงั 

 Schermerhorn (1984: 230) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า ความพึงพอใจ เป็น

ระดบัหรือขั้นของความรู้สึก ในดา้นบวกหรือลบของคนท่ีมีต่อลกัษณะต่างๆ ของงาน 

รวมทั้งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัระบบงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้่า 

เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ

สภาพแวดล้อมในดา้นต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีทาํให้เกิดความชอบ 

ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการ 

 การวดัความพงึพอใจ 

 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถทาํได้

หลายวธีิดงัต่อไปน้ี 

   (1) การใชแ้บบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทาํ

ไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือกหรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว อาจถาม

ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ 

    (2) การสัมภาษณ์ เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค

และวธีิการท่ีดีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

    (3) การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล

เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํ

อยา่งจริงจงั และสังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 Stromborg (1984) การวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น จะวดัในเร่ืองใด

นั้นยอ่มแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องผูท่ี้จะศึกษา แต่มีวธีิท่ีใชก้นัดงัน้ี 
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   (1) การสัมภาษณ์ วิธีน้ีผูศึ้กษาจะมีแบบสัมภาษณ์ท่ีมีคาํถาม ซ่ึงได้รับการ

ทดสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ ทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ขอ้ดี

ของวธีิน้ีคือ ผูส้ัมภาษณ์อธิบายคาํถามให้ผูต้อบเขา้ใจได ้สามารถใชก้บับกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีขอ้เสีย คือ การสัมภาษณ์ตอ้งใช้เวลามาก และอาจมี

ขอ้ผดิพลาดในการส่ือความหมาย 

    (2) การใชแ้บบสอบถาม เป็นวธีิท่ีมีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุด มีลกัษณะคาํถามท่ีได้

ทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบหรือเติมคาํ ขอ้ดี

ของวิธีน้ีคือ ไดค้าํตอบท่ีมีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสํารวจ 

สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ ขอ้เสียคือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขียน

ได ้และมีความสาสารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็นสภาวะท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่

สามารถบอกจุดเร่ิมตน้ หรือส้ินสุดของความพึงพอใจได ้แบบสอบถามจึงนิยมสร้าง

เป็นแบบมาตรอนัดบั 

ความหมายของการบริการ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของบริการ คือ ปฏิบติั

รับใช้ ให้ความสะดวกต่างๆ การบริการ คือ การกระทาํใดๆ ด้วยร่างกาย เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น ซ่ึงการกระทาํดว้ยร่างกาย คือ การแสดงออก

ดว้ยการแต่งกาย ปฏิบติัการ กิริยา ท่าทางและวิธีการพูดจา ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ชนิด คือ 

    (1) เทคนิคการบริการ เป็นปฏิบติัการตามขั้นตอน และเทคนิคของวิธีปฏิบติั

ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม เพื่อใหผู้รั้บบริการ ไดป้ระโยชน์ตรงตามความตอ้งการ  

    (2) พฤติกรรมการบริการเป็นการแสดงออกดา้นการแต่งกาย สีหนา้ แววตา

กิริยา ท่าทางและการพูดจา ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดีย่อมสร้างความสุข ให้เกิดข้ึนกับ

ผูรั้บบริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การแต่งกายท่ีสุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้า และ

แววตาท่ียิ้มแยม้ แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางท่ีสุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วย

นํ้าเสียงท่ีนุ่มนวล สุภาพ ชดัเจน ใหเ้กียรติ มีหางเสียง 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นิรชา นาจารย ์(2551) ไดศึ้กษาการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการใน

สํานกังานกองงานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมกลา้พระนครเหนือ

วิทยาเขตปราจีนบุรีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ

โดยรวม ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ผลโดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นบริการ ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 4.36 4.07 และ 4.02 ตามลาํดบั ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มาก และความพึงพอใจในภาพรวม พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.21 ในด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ สามารถให้

คาํแนะนําท่ีถูกต้อง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.12 ในด้านบริการพบว่า มีการ

ให้บริการก่อนหลงัตามลาํดบัผูม้าใชบ้ริการและเวลาในการเปิดให้บริการในวนัเวลา

ราชการ 8.30 - 19.00 น. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ในดา้นอาคารและสถานท่ีพบวา่ มีแสง

สวา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 มากท่ีสุด และดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยี พบวา่ท่ีกด

บตัรคิวสําหรับรอรับบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 มากท่ีสุด และจากการทดสอบ

สมมติฐานแล้ว โดยใช้ปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า เพศ 

สภาพการเรียน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัต่อความพึงพอใจภาพรวม ส่วนชั้นปีท่ี

ศึกษา คณะท่ีศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีอยู่ตามภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

นาํไปตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อหารายคู่ท่ีแตกต่างกัน และ

ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามซ่ึงเป็นความความคาดหวงัท่ีนักศึกษา

ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ทางสํานกังานกองงานปรับปรุง คือ การปรับปรุงเร่ืองส่ิง

อาํนวยความสะดวก เช่น การติดตั้งพดัลมไอนํ้ าในหลายๆ จุด เพื่อบรรเทาอากาศร้อน

ในช่วงเวลากลางวนัและ ช่วงเวลาท่ีนกัศึกษามาใช้บริการเป็นจาํนวนมาก เช่น เวลา

ลงทะเบียนประจาํภาคการศึกษาใหม่ 

 อาํนวย ผมทอง (2552) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการ

บริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่มีความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการบริหาร

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวม 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่

ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ี ด้านวิชาการ ด้านสัมพนัธ์ชุมชน ด้านการ

บริหาร ดา้นกายภาพ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการบริหาร

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เก่ียวกบัความพึง

พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก ซ่ึงไดแ้บ่งวธีิดาํเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

    1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศึกษา   

    2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

Random Sampling) คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขต

หวัหมาก จาํนวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย      

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงไดแ้บ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 4 ตวัแปร 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปิด (closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ 

(Check-list) ไดแ้ก่  

     1.1 เพศ 
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     1.2 อาย ุ

     1.3 ระดบัชั้นปี  

     1.4 คณะท่ีกาํลงัศึกษา    

  2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการดา้นระบบการ

ชําระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

ทั้งหมด 5 หวัขอ้ เป็นคาํถามเชิงบวก ซ่ึงแต่ละหวัขอ้มีหวัขอ้ยอ่ยจาํนวน 5 ขอ้ โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 โดยกาํหนดให้0-3 หมายถึงมีความ

พึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า 4-7 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

และ 8-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของระบบการชาํระค่าเล่าเรียนของนกัศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก ทั้งหมด 6 หวัขอ้ เป็น

คาํถามเชิงบวก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 โดยกาํหนดให้

0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า 4-7 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่

ในระดบัปานกลาง และ 8-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในในการวจัิย  

 วิธีการสร้างแบบสอบถาม และการหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหวัหมาก ท่ี

มีต่อการใหบ้ริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มีดงัน้ี  

 1. ศึกษา คน้ควา้เอกสาร หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสํารวจความ   

พึงพอใจต่อการบริการ  

 2. กาํหนดขอบเขตของขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั สอบถาม และสัมภาษณ์บุคคลทัว่ไป เพื่อให้ทราบความคิดเห็น และนาํไป

เป็นแนวทางในการตั้งคาํถาม  

  3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระ

ค่าเล่าเรียน 
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 4. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ และให้ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินค่าความสอดคล้องและเหมาะสมของ

แบบสอบถาม ปรับปรุง แกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 5. นําแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์ เก็บขอ้มูลจากนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเขา้ใจของคาํถาม ท่ีมีต่อแบบสอบถาม 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

    ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวมรวมขอ้มูล เป็นลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูว้ิจยันําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระ

ค่าเล่าเรียน จาํนวน 31 ขอ้ ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญวเิคราะห์และพิจารณาความเหมาะสม 

 2. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระ

ค่าเล่าเรียน จาํนวน 31 ข้อ ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แจกให้กับนักศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คนพร้อมเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง 

การทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านระบบการชาํระค่าเล่าเรียน

แตกต่างกนั 

 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ใหบ้ริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตหวัหมาก  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆ พบวา่ ร้อยละ 58.8 เป็น

ผูช้าย อายุส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 18-22 ปี ร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ อายุมากกวา่ 22 ปี 

ร้อยละ 49.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 
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ระดบัชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 27.5 และคณะท่ีกาํลงัศึกษาส่วนใหญ่คือ คณะนิติศาสตร์ ร้อย

ละ 18.5 รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 16.0 

 ความพึงพอใจในการรับบริการ = 2.208 – 0.092 (ดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้ริการ) + 0.118 (ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี) – 0.034 (ดา้นระบบการชาํระค่า

เล่าเรียน) + 0.318 (ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก) + 0.356 (ดา้นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

สรุปผลการวจัิย 

ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากการสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆ พบวา่ ร้อยละ 58.8 เป็น

ผูช้าย อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 18-22 ปี ร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ อายุมากกวา่ 22 ปี 

ร้อยละ 49.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 

ระดบัชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 27.5 และคณะท่ีกาํลงัศึกษาส่วนใหญ่คือ คณะนิติศาสตร์ ร้อย

ละ 18.5 รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 16.0   

 ผลขอ้มูลของความพึงพอใจในการรับบริการ จากการสํารวจพบว่าความพึง

พอใจในระบบการจดัการมีค่าตํ่าสุด 4 ค่าสูงสุด 9 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.40 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.132 ความพึงพอใจในกระบวนการรับบริการมีค่าตํ่าสุด 4 ค่าสูงสุด 

10 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.228 ความพึงพอใจใน

ให้บริการของเจา้หน้าท่ีมีค่าตํ่าสุด 3 ค่าสูงสุด 9 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.17 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.146 ความพึงพอใจในระบบการชาํระค่าเล่าเรียนมีค่าตํ่าสุด 4 

ค่าสูงสุด 10 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.162 ความพึงพอใจใน

ส่ิงอาํนวยความสะดวกมีค่าตํ่าสุด 3 ค่าสูงสุด 10 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.31 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.190 ความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าตํ่าสุด 3 

ค่าสูงสุด 10 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.208 
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0ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน0  

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.002 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.009 ยอมรับ 

ระดบัชั้นปี F-Test 0.000 ยอมรับ 

คณะท่ีกาํลงัศึกษา F-Test 0.003 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ MRA 0.028 ยอมรับ 

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี MRA 0.064 ปฏิเสธ 

ดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน MRA 0.396 ปฏิเสธ 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียนแตกต่างกนั พบวา่ 

    นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการรับ

บริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน 

    นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการรับ

บริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน 

    นักศึกษาท่ีศึกษาในระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการรับบริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน 

    นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การรับบริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน 
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 สมมติฐานที่ 2 นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลางมีความสัมพนัธ์

ต่อการให้บริการดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขต

หวัหมาก พบวา่  

 ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 6.19  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 6.21  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นระบบการชาํระค่าเล่าเรียน นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 6.18  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 6.08  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 6.07 

 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ความพึงพอใจของระบบการชาํระค่าเล่าเรียน นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจ

เฉล่ีย 6.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการนําข้อวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจาก

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ด้านการชาํระค่าเล่า

เรียน เป็นประโยชน์อยา่งมาก เพราะทาํให้มองเห็นมุมมองและทศันคติของนกัศึกษา

ซ่ึงใช้บริการดา้นการชาํระค่าเล่าเรียนของทางมหาวิทยาลยั ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีจาํเป็น

สําหรับการวางแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการด้านการชําระค่าเล่าเรียนอย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการอย่างแทจ้ริง ดังนั้นทาง

มหาวิทยาลยัควรมีการสํารวจหรือศึกษาทศันคติการไดรั้บบริการและความพึงพอใจ

ในการบริการทุกประเภทอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดท้ราบความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํไปสู่การประกนัคุณภาพ

ท่ีดีต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการ

บริการจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ด้านการ

ชาํระค่าเล่าเรียน ในภาพรวมเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีงานวิจยัท่ีมีการสํารวจรายละเอียด

อย่างลึกซ้ึงในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ขอ้มูลบ่งช้ีถึงปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็นมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์        

ในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE JOB MOTIVATION SATISFACTION 

OF EMPLOYEES BIG C SUPERCENTER AT BANGKOK 

ก่ิงดาว เกิดประดิษฐ์1กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซู5เปอร์เซ็นเตอร์5 (2) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานของหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 

t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานห้างบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยูร่ะหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

สถานภาพสมรส  ตาํแหน่งงานปฏิบติัการ อายุงานตํ่ากว่า 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001 - 20,000 บาท   

ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจ   แต่อายุ ,ระดบัการศึกษา , สถานภาพ ,ตาํแหน่งงาน ,อายุงาน,รายไดเ้ฉล่ีย

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



194 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานห้างบ๊ิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน,ดา้น

ความมัน่คงปลอดภยั , ดา้นสภาพการทาํงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นความกา้วหนา้,ดา้น

นโยบายและการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

หา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ABSTRACT 

This study aimed to study  (1) the difference of personal factors that 

influence satisfaction in the motivation of the employees Big C Supercenter At 

Bangkok (2) the study of the job motivation factorsaffecting satisfaction in the 

performance of the employees Big C Supercenter At Bangkok 

The sample used in this research was an employee of the Big C Supercenter 

At Bangkok amount 400 people. The research tools used is the questionnaire and 

Data were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics 

used to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05. 

The results showed that the sample is representative of the employees of the 

Big C Supercenter At Bangkok. Most are female, age between 26 to 35 years, 

education Bachelor's degree, position operating, work experience lower 5 years , 

married status, the average monthly income of 15,001 to 20,000 baht. 

1. Personal factors including sex, position or functionand work 

experience that different have no result of the job motivation satisfaction  but age, 
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educational level, status, work experience , average monthly income that different 

have result of the job motivation satisfaction  

2. Motivation factors including Achievement , Safety and Security , 

Working Condition have result of the job motivation satisfaction. Correlated with 

satisfaction with the performance of the employees Big C Supercenter At Bangkok. 

Statistically significant at the level 0.05.but The Esteem, Growth and Position and 

Administration have no result of the job motivation satisfaction. 

KEYWORD: MOTIVATION , BIG C 

1. บทนํา  

 ทรัพยากรทางการบริหารขององคก์ารประกอบไปดว้ยปัจจยัการบริหาร อนั

ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ และเทคนิควิธีการทาํงาน  เห็นไดว้า่ ทรัพยากรมนุษยน์ั้น

เป็นหน่ึงในทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคญัอย่างยิ่ง  เพราะมนุษย์เป็นผูบ้ริหาร

จัดการปัจจัยการบริหารอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  อย่างเกิด

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วยความประหยดั ซ่ึงในทางตรงกันข้ามนั้ น 

ทรัพยากรมนุษยเ์องก็สร้างปัญหาให้กบัองค์การไดเ้ช่นเดียวกนั มนุษยใ์นองค์การมี

ความหลากหลายและมีชีวติจิตใจ รวมถึงความคาดหวงัและความตอ้งการจากองคก์าร   

แรงจูงใจเป็นกลไกของพฤติกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการของการ

เร่ิมต้น การดาํเนินต่อไป และควบคุมกิจกรรม แรงจูงใจเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ีตอ้งการเกิดจาก

สาเหตุหลายประการ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัเป็นในฐานะพนกังานคนหน่ึง

ของหา้งบ๊ิกซี มีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามดา้น 
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ความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการ

บริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

2. เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

3. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงาน 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

     5.เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวิชาการ 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

ตาํแหน่งงาน อายงุาน สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั  

2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบั

ถือ  ความกา้วหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน 

แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ขอบเขตในการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,800 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่

พนกังานพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ในปี

2556 โดยใช้สูตรคาํนวณ ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ เม่ือยอมให้ความ

คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ของประชากร ตามสูตรของ Yamane 
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3.  ขอบเขตระยะเวลาท่ีดาํเนินการ 

การเก็บขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง  

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

กรอบแนวคิดในการวจัิย   

                ตวัแปรตน้                                                              ตวัแปรตาม

  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

• ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

• ดา้นการยอมรับนบัถือ 

• ดา้นความกา้วหนา้ 

• ดา้นนโยบายและการบริหาร 

• ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 

• สภาพการทาํงาน 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ANOVA 

MRA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีปัจจุบนั 

• อายงุาน 

• สถานภาพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ณฐัวตัร สนหอม (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ 

ปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สัมมากร จาํกดั 

(มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้

ในการทาํงาน ด้านวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน ดา้นเง่ือนไขสภาพแวดล้อมในการทาํงน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ อายุ

งาน ตาํแหน่ง ในขณะท่ีเพศอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ปริญญา สัตยธรรม(2550)ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษา : บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (1) มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีทาํ,สภาพและส่ิงแวดลอ้มในการ

ทาํงาน, ผูบ้งัคบับญัชา, การทาํงานร่วมกันเพื่อนร่วมงาน และความมัน่คงในการ

ทาํงาน (2) มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่เงินเดือนและสวสัดิการ, 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

สุรัตน์จี คูตระกลู (2550) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังาน: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ผลการวิจยัพบว่า 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขต
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กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 9ด้าน โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น 

คือ ด้านความสําเร็จในงานมีค่าเฉล่ีย 3.91 ด้านความมัน่คงปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.71 

และพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านสังกัด

ธนาคาร ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านตาํแหน่งงาน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

3.1  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1.1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งตาม

ลกัษณะของสถานประกอบการ การกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967) 

โดยสุ่มตวัอยา่งพนกังาน  จาํนวน  400 คน จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  โดยวธีิแบบสะดวก  โดยการแจก

แบบสอบถามจากพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3.1.2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น

ของพนักงานของห้างบ๊ิกซี  ซู เปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีขอ้คาํถามจาํนวน 8 

ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุงาน สถานภาพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  เป็นคาํถามปลายปิด (closed ended question) แบบให้ผูต้อบเลือกตอบ

เพียงขอ้เดียว 
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ตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 

ถึงระดบั 10เป็นคาํถามเชิงบวกโดยมีขอ้คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  

แบ่งออกเป็น6ดา้น จาํนวน 30 ขอ้  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจของพนักงาน ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก จาํนวน 5 ขอ้  

3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.1  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ประกอบงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2  ผูว้ิจยัทาํการการสร้างแบบสอบถามจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม

จากกรอบแนวความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้

3.2.3  ผูว้จิยัทาํการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยทาํการสุ่มสํารวจกบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํผลไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่  (Reliability) โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ  

 3.2.4  ผูว้จิยัทาํการแจกแบบทดสอบไปยงักลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือหา้งบ๊ิกซี  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.3.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary data) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 

เอกสารอา้งอิง บทความในวารสาร อินเตอร์เน็ต และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลข้ึนมาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีกาํหนด จาํนวน  400  คน โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากห้างบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสํานักงานใหญ่ ราชดาํริ จาก

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.1  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย 

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
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จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ( Population and Sampling Procedures)  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงานในห้างบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายออฟฟิซ และฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน  3,800  คน ซ่ึงการ

เลือกประชากรกลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากเป็นผู ้วิจ ัยต้องการทราบแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน โดยสุ่มตวัอย่างตาม (Taro Yamane,1973:725) จาํนวน 400 คนโดยใช้

เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร   

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายงุาน สถานภาพ และรายได ้

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบั

ถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั และสภาพการ

ทาํงาน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

4.1 ผลการศึกษาจากขอ้มูลทัว่ไป   

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานหา้งบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ

อยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  ตาํแหน่งงาน

ปฏิบติัการ อายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท   

 4.2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   และ ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั 
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    -  อาย ุ การศึกษา อายงุาน สถานภาพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

    4.3  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  ปัจจยัดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจยัดา้นความก้าวหน้า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัด้านสภาพการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.440 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.289 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

สมมติฐานท่ี 2ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน MRA 0.155 ปฏิเสธ 

ดา้นการยอมรับนบัถือ   MRA 0.045 ยอมรับ 

ดา้นความกา้วหนา้ MRA -0.011 ยอมรับ 

ดา้นนโยบายและการบริหาร MRA 0.030 ยอมรับ 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั MRA 0.124 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพการทาํงาน   MRA 0.181 ปฏิเสธ 
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ตาราง แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

แรงจูงใจ  

ตัวแปรทาํนาย 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4.397 0.646  6.808 0.000* 

ความสาํเร็จ 0.155 0.064 0.140 2.435 0.015* 

การยอมรับนบัถือ   0.045 0.062 0.041 0.720 0.472 

ความกา้วหนา้ -0.011 0.057 -0.011 -0.194 0.847 

นโยบาย/การบริหาร   0.030 0.055 0.030 0.546 0.586 

ความมัน่คงปลอดภยั    0.124 0.057 0.118 2.196 0.029* 

สภาพการทาํงาน 0.181 0.054 0.175 3.371 0.001* 

F 8.447     

Sig. 0.000     

R 0.338a     

R Square 0.114     

Adjusted R Square 0.101     

Std. Error of the Estimate 0.882     

  

จากตาราง 4.28 สรุปได้ว่า มีตวัแปร 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน(X1) ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยั(X2) และปัจจยัดา้นสภาพการทาํงาน

(X3) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน(Y) ซ่ึงตวัแปรทั้งสามสามารถ

ร่วมกนัทาํนายแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดเ้ท่ากบัร้อยละ 88.2 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั  0.338  จากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถเขียนสมการ
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ถดถอยพหุคูณท่ีสร้างจากค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอยสหสัมพนัธ์ของคะแนนดิบ

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 Y = 4.397 + 0.155X1 + 0.124X2 + 0.118X3 

 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

 Z = 0.140X1 + 0.118X2 + 0.175X3  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

-ผลการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานหา้งบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ

อยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน

ปฏิบติัการ อายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท   

-โดยจากสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ, ตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัไม่มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานต่างกัน  แต่อายุ, สถานภาพ, รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ระดับการศึกษา, ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

โดยจากสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ปัจจยัดา้นความสําเร็จ

ในการปฏิบติังาน  ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยั ปัจจยัด้านสภาพการทาํงาน  มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ปัจจยั

ดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการสาํรวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั 
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ส่วนบุคคลเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ ตาํแหน่งงานน่าจะมีความแตกต่าง

กนัในการจูงใจให้พนักงานปฏิบติังานทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะนําขอ้มูล

ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของแผนกทรัพยากร

มนุษย์ รวมทั้ งการกําหนดกลยุทธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน

ตาํแหน่งงานให้มีความสําคัญและสามารถดึงดูดใจให้พนักงานทาํงานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

จากการสาํรวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั 

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจดา้น ความกา้วหนา้ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน   

ทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององคก์รสามารถกาํหนดแผนดาํเนินงานกิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์ 

รวมทั้งการวางแนวทางการปฎิบติังานและกาํหนดกลยุทธ์ในดา้นความกา้วหน้าใน

ตาํแหน่งงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน 

 จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการทาํงานพบวา่ เงินเดือนและค่าตอบแทน ความคาดหวงัท่ีไดรั้บจากการ

ทาํงาน  กลบัมีคะแนนนอ้ยทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดระบบค่าตอบแทนให้มีความดึงดูดใจให้พนกังานมีแรงจูงใจ

ในการทาํงานมากกว่าน้ี และส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงสวสัดิการของ

หน่วยงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม,มีความสะดวก รวดเร็ว 

 จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั

สภาพการทาํงานทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทาง

ในกาํหนดนโยบาย ภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงานการวางแผนพฒันาบุคลากรและ

องคก์รควบคู่กนัไป กาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการทาํงานขององคก์ร 

รวมทั้งการกาํหนดกลยุทธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดกลยุทธ์

องคก์รทางดา้นการพฒันาองคก์ร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมดว้ยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใชเ้คร่ืองมือ 
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วจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมการศึกษาใหมี้ความละเอียดมากข้ึนในมุมมองท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั 

 ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังานเน่ืองจากแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกและทศันคติของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง

ไดต้ามระยะเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 
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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) 

SATISFACTION WITH THE WELFARE AND SALARY OF 

MARKET ORGANIZATION OFFICER AT THE STATE  

ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF INTERIOR 

เสริมศกัด์ิ สรวญรัมย ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองของสวสัดิการ และค่าตอบแทนโดยกลุ่มประชากรตวัอย่างเป็นพนักงาน

องค์การตลาด ซ่ึงมีจาํนวน 90 คน และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการทาํวิจยัเพื่อท่ีจะได้

ข้อมูลท่ีแม่นยาํถูกต้อง และได้ใช้สถิติข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะ

ประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ีในรูปของเปอร์เซ็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัด้านสวสัดิการกบัความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของ

พนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของ

พนักงานรับวิสาหกิจ 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัความพึง

พอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย และจากการสาํรวจพบวา่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลท่ีศึกษาไดม้าปรับปรุงเก่ียวกบัสวสัดิการ และค่าตอบแทน

ขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. เพื่อใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความ

ตระหนกัถึงสวสัดิการท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั 

 3. เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลท่ีศึกษาไดไ้ปใชเ้ปรียบเทียบกบัสวสัดิการของรัฐวิสาหกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงพร้อมทั้งแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัใหเ้ป็นขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังาน 

 4. เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงปัญหา และอุปสรรคภายในองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 5. เพื่อใหผู้บ้ริหารทราบถึงประโยชน์ของสวสัดิการต่างๆท่ีพนกังานองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทยเรียกร้อง 

คําสําคัญ  ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ค่าตอบแทน, องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

Abstract 

                  The purpose of this research is to investigate the employee’s satisfactions 

on the welfare services and compensation of Market Organization,the state 

enterprise under the Ministry of  Interior. As the sample size, there are 

approximately 90 people of Market Organization’s employees,participating in the 

reseach through the questionnaire. Furthermore, in order to receive the accurate 

information the researcher has used the statistic data, collected from the 

questionnaire to generate the result in this study, such as percentage, mean, and 

standard diviation.  The objective is following: 1) To study the relationship between 

welfare and satisfaction of Market Organization’s employees. 2)  To study the 

difference between personal factors with satisfaction in compensation of Market 

Organization’s employees 3) To study the relationship about the others with welfare 

and compensation.The research was analyzed to two patterns were,used descriptive 

statistic for percentage and everage, used refer statistic. The result found out that. 
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1) The result can apply for development about welfare and compensation.  

2) To  found the awareness to the employees about welfare and compensation.  

3) To use the result from the research to compare about welfare from the 

      other state enterprise for subsequent improvement.  

4) To inform the internal problem to the administrator for welfare improvement  

5) To inform the employees’s requirements to administrator for welfare 

      improvements 

Keyword : satisfaction, welfare, compensation, Market Organization 

1.บทนํา 

รัฐวสิาหกิจ เป็นองคก์ารท่ีรัฐบาล0เป็นเจา้ของหรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อาจมี

โครงสร้างเช่นเดียวกบัหน่วยธุรกิจเอกชนหรือมีโครงสร้างอย่างหน่วยงานของราชการ 

แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลกาํไรคาํวา่รัฐวิสาหกิจมีความหมายแตกต่างกนัออกไป

ในแต่ละประเทศ ข้ึนอยู่กบัสภาวะเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศนั้น ปกติแลว้จะหมายถึง

องค์การของรัฐท่ีจดัตั้ งข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของรัฐในด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ซ่ึงหน่วย

ราชการและเอกชนไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบญัญติั

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไดใ้ห้คาํจาํกดัความรัฐวิสาหกิจไวว้า่ เป็นองค์การ0ของ

รัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ หรือเป็นบริษทั0หรือห้างหุ้นส่วน0นิติ

บุคคลท่ีส่วนราชการมีทุน (ผูถื้อหุน้) รวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ นัน่หมายความ

วา่หน่วยงานใดก็ตามไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือเอกชน หากรัฐถือหุ้นมากกวา่ร้อยละห้า

สิบแล้วจะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้รัฐวิสาหกิจมีจาํนวนข้ึนลงไม่

แน่นอนในปีท่ีรัฐเกิดถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีเล็กท่ีสุดในจาํนวน

รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มประเภทพาณิชย ์และบริการ ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจขนาดเล็กแห่งน้ีมีวตัถุประสงค์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
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ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การจดัสร้างตลาดสาธารณะใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน 

ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยู่แลว้ให้ถูกสุขลกัษณะและทนัสมยั รวมถึงการจดัส่ง

โภคภณัฑ์ไปสู่ตลาด และเรือนจาํ โรงเรียน โรงพยาบาลบางแห่งทัว่ประเทศ การท่ี

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กน้ีเลยทาํให้การบริหาร

จัดการเปรียบเสมือนรัฐวิสาหกิจน้องเล็กของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมี การไฟฟ้า 

นครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ

องคก์ารตลาด โดยหากจะเทียบภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจท่ีกล่าวมาดงักล่าวน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปโภคจะมีผลประกอบการรวมถึงมี

เงินเดือนและค่าครองชีพท่ีสูงกว่าองค์การตลาด รวมถึงสวสัดิการต่างๆจะมากน้อย 

อยู่ท่ีขนาดขององค์การและกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขององค์กรนั้น ๆ ตลอด 

จนมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายงาน การพฒันาการบริหารงานองคก์ร การบริหารงาน

บุคคล การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุด (รายงาน

ประจาํปีองคก์ารตลาด, 2554, หนา้ 9) 

การดําเนินงานดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยพนักงาน ดังนั้ น การเอาใจใส่ 

ในสวสัดิการของพนักงานจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการ ซ่ึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน ดงันั้นการท่ีองคก์รท่ีพนกังานสังกดั

อยูต่อ้งมีสวสัดิการท่ีดีเพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

ให้พนักงานผูท่ี้มีความสามารถพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรให้มีความจงรักภกัดีแก่

องคก์ร พร้อมท่ีจะรักษาองคก์รให้เดินหนา้ต่อไปได ้รวมถึงการให้พนกังานเกิดความ

พึงพอใจในการทาํงานนบัเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงคนโดยทัว่ไปมกัจะ

นึกถึงเงินเดือน ค่าจา้ง และตาํแหน่งการงาน ความสะดวกในการทาํงานเป็นสําคญั 

โดยปัจจยัหน่ึงอาจจะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกทาํงานในองคก์รนั้นอยา่งเต็ม

ความภาคภูมิใจ  

จากการศึกษาดังกล่าว ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานรัฐวสิาหกิจขนาดเล็กอยา่ง องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ในดา้นของสวสัดิการ และค่าตอบแทน ท่ีตอบสนองแก่พนกังานในจาํนวนพนกังานท่ี
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มีจาํนวนไม่มากหากจะเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน โดยการศึกษาน้ีผูว้ิจ ัยได ้

ทาํการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย

(อต.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมการจดัการสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่

พนกังานมีความพึงพอใจมากข้ึน และยงัส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทยมีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัความพึงพอใจใน 

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

3.สมมติฐานการวจัิย 

                1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อายุงาน 

ตาํแหน่งงาน รายไดท่ี้ไดรั้บ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยท่ีแตกต่างกนั 

               2. ปัจจัยท่ีประกอบไปด้วย ด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน ด้าน

การศึกษาบุตร ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านการรักษาพยาบาลบุพการีและ

ครอบครัว ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

                3. ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย ดา้นนโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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 4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อจะได้นําข้อมูลท่ีศึกษาได้มาปรับปรุงเก่ียวกับสวัสดิการ และ

ค่าตอบแทนขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2.เพื่อให้พนักงานท่ีปฏิบติังานในองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มี

ความตระหนกัถึงสวสัดิการท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั 

 3. เพื่อจะได้นําข้อมูลท่ี ศึกษาได้ไปใช้เปรียบเทียบกับสวัสดิการของ

รัฐวสิาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงพร้อมทั้งแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัให้เป็นขวญัและกาํลงัใจ

แก่พนกังาน 

 4.เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงปัญหา และอุปสรรคภายในองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 5.เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงประโยชน์ของสวสัดิการต่างๆท่ีพนักงาน

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยเรียกร้อง 

5.ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

               จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ตวัแปรตามกรอบแนวความคิด ประกอบดว้ยตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระประกอบด้วย 

               1.ปัจจยัส่วยบุคคล ดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงานระดบัปัจจุบนั 

 2.ปัจจยัสวสัดิการ ดงัน้ี ดา้นการรักษาพยาบาลของพนกังาน ดา้นการศึกษา

บุตร ดา้นสังคมและนนัทนาการ ดา้นการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ดา้น

เงินเดือนและค่าตอบแทน 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

               ความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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6.กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

               ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 

      (Independent Variables)                                                     (Dependent Variables) 

 

 

 

                                                                

 

     ANOVA 

 

                                                                     

 
                                                                    MRA 

 

 
 

     MRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านสวัสดิการ 
1.ด้านการรักษาพยาบาล 
2.ด้านการศกึษาบตุร 
3.ด้านสงัคมและนนัทนาการ 
4.ด้านการรักษาพยาบาล 

    บพุการี 
5.ด้านการรักษาพยาบาล 

    ครอบครัว 

 

 

ปัจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ 

2.อาย ุ
3.การศกึษา 
4.สถานภาพ 
5.อายงุาน 
6.ตําแหนง่งาน 

 

ปัจจัยอื่นๆ 

1.ด้านนโยบายของรัฐ 
2.ด้านเศรษฐกิจ 
3.ด้านความต้องการ 

 

ความพึงพอใจในสวัสดกิาร

และค่าตอบแทนของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย (อต.) 
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6.แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

            สังคม  เฮาเซ่อร์และดลัแคน(Hauser; & Duncan.1972, หนา้ 2 )   

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ขนาดของประชากรรวมถึงวา่การกระจายตวัของประชากร

(Distribution) และองค์ประกอบของประชากร ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง และ

องค์ประกอบของประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยั และการ

เปล่ียนแปลงของสังคม   

 ปรมะ สตะเวทิน  ( 2545, หนา้ 112) ประชากรศาสตร์ คือ คนท่ีมีลกัษณะ

ประชาศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยา ต่างกนั โดยวิเคราะห์ปัจจยั ดงัน้ี 1.เพศ 

2.อาย ุ3.การศึกษา 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

            ราชบณัฑิตยสถาน (2546 หน้า 775) ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในลกัษณะของการ

ประเมินค่าวา่เป็นไปในทิศทางบวก ทิศทางลบหรือไม่  

 อฎัธพร มาขาํ( 2543 หน้า 29) ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติ หรือระดบั

ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดย

พื้นฐานของการรับรู้ ค่านินมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความ

พึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น  

แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 

        วชัรี ธุวธรรม (2526 หน้า 42) การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ คือ การตี 

ความหมายของการรับสัมผสัออกเป็นส่ิงใดๆ ส่ิงหน่ึงท่ีมีความหมายซ่ึงการตีความนั้น

ตอ้งอาศยัประสบการณ์ หรือเรียนรู้  

กระบวนการของการรับรู้ 

             กนัยา สุวรรณแสง ( 2540 หนา้ 129) กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็น

กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหว่างเร่ืองความเข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 

ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision marking)  
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 1. มีส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีจะทาํให้เกิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้มรอบกายท่ีเป็น คน สัตว ์และส่ิงของ 

 2. ประสาทสัมผสั (Sense Organs) ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกสัมผสั เช่น ตาดู หูฟัง 

จมูก ไดก้ล่ิน ล้ินรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 

 3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราสัมผสั  

 4. การแปลความของส่ิงเร้าสัมผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมา แลว้ยอ่มจะอยูใ่นความ

ทรงจาํของสมองเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะทาํหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยู่

เดิมวา่ส่ิงนั้นคือ อะไรเม่ือมนุษยเ์ราจะถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้ม 

7.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

สํารวจระดบัความพึงพอใจและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 90 คน จากการคาํนวณได้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 90 ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือก

ตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

สาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์

ข้อมูลลักษณะทั่วไป, ปัจจัยด้านสวสัดิการ, ปัจจัยอ่ืนๆ และความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) 

คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั และทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นสวสัดิการ

และปัจจยัอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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8.ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 90 คน จาํแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และเป็นเพศ

หญิงจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 

 อายุ ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29-39 ปี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3 รองลงมาคือ อายุ 40-50 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และน้อยท่ีสุดคือ 

อาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 

 สถานภาพสมรส ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.4 รองลงมาคือสมรส จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และน้อยท่ีสุดคือ หมา้ย/

หยา่/แยกกนัอยู ่จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 การศึกษา ตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ตํ่ากวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.8 และนอ้ยท่ีสุดคือสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็น 10.0  

 รายได้ เฉล่ียต่อเดือน ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

10,001-15,000 บาท จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ 15,001-20,000 

บาท จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-45,000 

บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ระยะ เวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 

รองลงมาคือ 10-20 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะเวลา

ในการปฏิบติังานระหวา่ง 32-42 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1ตาํแหน่ง ตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ

ตาํแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ นอ้ยท่ีสุด

คือ สูงกวา่ระดบัหวัหนา้แผนก จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านสวสัดิการ  

 ปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ด้านท่ีมี

ค่าสูงสุดคือดา้นสังคมและนนัทนาการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.09 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.41 ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.15 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.66 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านอืน่ๆ 

 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานรับวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุด

คือ ดา้นความตอ้งการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.82 ดา้น

ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นเศรษฐกิจ 5.29 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.53 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของ

พนักงานรัฐวสิาหกจิองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย จาํแนกเป็นรายขอ้โดยหวัขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือ ท่านมี

ความพึงพอใจในสวสัดิการด้านอ่ืนๆขององค์การตลาด มากน้อยเพียงใด (เงินกู้

สวสัดิการ เงินกูธ้นาคาร เงินค่าเบ้ียเล้ียง เงินค่าชดเชยอ่ืนๆ) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.87 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.423 หวัขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือท่านมีความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนโดยภาพรวมขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยมากนอ้ยเพียงใด 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.24 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.381 ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยรวมทั้งหมดค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.51 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.42 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ค่านัยสําคญั 
เป็นไปตาม 

สมมุตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ดา้นการรักษาพยาบาลของพนกังาน 0.007             

ดา้นการศึกษาบุตร 0.014             

ดา้นสงัคมและนนัทนาการ 0.007             

ดา้นการรักษาพยาบาลบุพการีและ

ครอบครัว 

0.000             

ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 0.000             

ดา้นนโยบายของรัฐ 0.000             

ดา้นเศรษฐกิจ 0.000             

ดา้นความตอ้งการ 0.000             

 

9.สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 52.2 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 29-39 ปี ร้อยละ 

53.3 เป็นโสด ร้อยละ 54.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.2 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 45.6  มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 10 ปี ร้อยละ 60  และมีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 56.7 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านสวสัดิการ และปัจจัยอืน่ 

ปัจจยัการด้านสวสัดิการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนดา้นการรักษาพยาบาลของพนักงาน ดา้นการศึกษาบุตร ดน้สังคม

และนันทนาการ ด้านการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน ดา้นนโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที1่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ 

อายุงาน ตาํแหน่งงาน รายไดท่ี้ไดรั้บ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

พบว่า ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการศึกษาบุตร ดา้นสังคมและนนัทนาการ ดา้นค่า

รักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 สมมติฐานที่3 ปัจจยัอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย พบว่า ดา้น

นโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

10. ข้อเสนอแนะสําหรับวจัิยคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยในการทาํงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อท่ีจาํนําผลการศึกษาท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัการปฏิบติังาน และอาจจะสามารถใหก้ารศึกษาน้ีในการพฒันาในเร่ือง

ของสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานให้ดีข้ึนกว่าเดิมท่ีเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวญั 

และกาํลงัใจของพนกังานโดยการเปรียบเทียบจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนในเร่ืองของสวสัดิการ 

และค่าตอบแทนต่อไป   
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ปัจจัยทีผ่ลต่ออุปสงค์การท่องเทีย่ว: กรณศึีกษา การท่องเทีย่วในจังหวดัเลย 

 (FACTORS AFFECTING TOURISM DEMAND:  

CASE STUDY OF TOURISM IN LOEY) 

ชลดา แสนคาํเรือง 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ัง น้ีใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยมีประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้ 

จาํนวน 400 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-

30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 

บาท มีสถานภาพสมรส รับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางเวป็ไซต์บนอินเตอร์เน็ต มี

ร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยกบัเพื่อน มีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลยโดยขบัไปเอง และเคยเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้เพียง 1 คร้ัง 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ในภาพรวมใหค้วามสาํคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุดตามมา

ดว้ยแหล่งการเกษตร โดยในดา้นอุทยานแห่งชาติให้ความสําคญัต่ออุทยานแห่งชาติภู

กระดึงมากท่ีสุด ประเภทสายนํ้ าให้ความสําคัญต่อแม่นํ้ าโขงเชียงคานมากท่ีสุด 

ประเภทอ่างเก็บนํ้ าให้ความสําคญัต่ออ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิงมากท่ีสุด ประเภทนํ้ าตก

ให้ความสําคญัต่อนํ้ าตกตาดเหืองมากท่ีสุด และประเภทการเกษตรให้ความสําคญัต่อ

สวนดอกไมเ้มืองหนาวมากท่ีสุด สําหรับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในภาพรวมโดย

ใหค้วามสาํคญัต่ออาหารพื้นบา้นมากท่ีสุดตามมาดว้ยวถีิการดาํรงชีวิต โดยประเภทศา

สนสถาน/สถาปัตยกรรมให้ความสําคญัต่อวดัเนรมิตวิปัสสนามากท่ีสุด ประเภท

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ขนบธรรมเนียม/ประเพณีให้ความสําคญัต่อประเพณีผีตาโขนมากท่ีสุด และประเภท

วิถีการดาํรงชีวิตให้ความสําคญัต่อเมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้นไททรงดาํมากท่ีสุด 

ทั้งน้ี ในประเภทอาหารพื้นบา้นให้ความสําคญัต่ออาหารคาวมากท่ีสุดตามมาด้วย

อาหารหวาน   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์

การท่องเท่ียวในจังหวดัเลยท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจังหวดัเลยแตกต่างกัน สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติส่วนใหญ่มี

ความสัมพนัธ์ ยกเวน้ อ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีการเกษตร แต่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ส่วนใหญ่ ยกเวน้ อาหารพื้นบา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ณ ระดบันยัสาํคญัทาสถิติ 0.05 
 

คําสําคัญ: การท่องเท่ียว, จงัหวดัเลย, อุปสงค ์
 

ABSTRACT 
 

This study had used questionnaire to collect data from group of 400 Thai 

tourists who used to travel in Loey. The findings show that most respondents are 

female; have age of 26-30 years; graduated in Bachelor’s degree; have average 

monthly income of 10,001-20,000 Bah; got married; perceived information from 

websites on internet; have friend as travelling buddy in Loey; preferred to drive 

their own car to travel in Loey;  and used to travel once.  They have comments on 

natural places in whole picture to focus on national park followed by agricultural 

areas. For the national park, they focus on Phu Kradueng National Park. For stream, 

they focus on Mekong River in Chiang Kan area.  For reservoir, they focus on Huay 

Kra Thing. For waterfall they focus on Tard-Hueng Waterfall.And, for the 

agricultural area, they focus on flower garden planted on hills. They have comments 

on cultural tourism in whole picture to focus on local food followed by lifestyle. For 

religious place or architecture, they focus on Neramit-Vipassana Temple. For 
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tradition, they focus on Pi Ta Khon. And, for the lifestyle, they focus on Chiang 

Kan Ancient City and Song Dam Thai Village.  Moreover, they have comments on 

local food in whole picture to focus on main dish followed by dessert. 

In testing hypothesis, it found that difference of all personal factors and all 

experience of tourism in Loey have not affected making decision in choosing it as 

their tourist attraction differently. Most of natural place, excluding reservoir and 

agricultural areas have positive relationship with their decision while most of 

cultural tourism, excluding local food have negative relationship with their decision 

at the acceptably significant level of 0.05. 
 

KEY WORDS:  TOURISM, LOEY PROVINCE, DEMAND 

บทนํา 

การท่องเท่ียวถือวา่เป็นอุตสาหกรรมสําคญัหน่ึงท่ีสร้างรายไดม้หาศาลให้กบั

ประเทศ โดยบางจงัหวดัการท่องเท่ียวถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของจงัหวดั 

โดยแหล่งท่องเท่ียวสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็น

วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตผ่านการเดินทางท่องเท่ียว  

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบนัเทิง และแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  

จงัหวดัเลยถือว่าเป็นจังหวดัสําคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งทาง

ธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากใน

แต่ละปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเท่ียวหรือในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากจงัหวดัเลย

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมห้ลากหลายรูปแบบมากมายและ

สวยงามจนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา ประกอบกบัการมีอากาศท่ีหนาวเยน็ โดย

มีอุทยานแห่งชาติท่ีสําคญัหลายแห่ง ท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ  และยงัมีพื้นท่ีทางการเกษตรต่างๆ อีกดว้ย ในดา้นการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม จงัหวดัเลยมีศาสนสถานและสถาปัตยกรรมอยู่เป็นจาํนวนมาก มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและเทศกาลร่ืนเริงต่างๆ อยา่งเช่นงานประเพณีผีตา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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โขน มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใชศึ้กษาถึงวิถีการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ินอยูห่ลายแห่ง 

ไดแ้ก่ เมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้นไททรงดาํ อาํเภอเชียงคาน นอกจากน้ี จงัหวดัเลย

ยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในดา้นอาหารการกินทั้งอาหารคาหวาน ขนมหรือของทาน

เล่นและอาหารพิเศษเฉพาะตามฤดูกาลท่ีน่าสนใจอีกดว้ย ดว้ยเหตุผลต่างๆ จากจุดเด่น

ของจงัหวดัจึงทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยในแต่ละปี

เป็นจาํนวนมาก  

อุปสงค์การท่องเท่ียวเป็นปริมาณความต้องการของนักท่องเท่ียวในการ

เดินทางไปใช้บริการซ้ือสินค้าในสถานท่ีท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางของ

นกัท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการ ความสามารถ และความเต็มใจจ่ายซ้ือ

สินคา้และบริการท่ีกาํหนดไวใ้นเวลานั้น ซ่ึงอุปสงค์การท่องเท่ียวแตกต่างกนัข้ึนกบั

ปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วย ฤดูการท่องเท่ียว ระยะเวลาพกั การเปล่ียนทางเศรษฐกิจ

ความรู้สึกประทบัใจ สมยันิยม และรูปแบบของพาหนะเดินทาง ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี

ลว้นส่งผลต่ออตัราการท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยและการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใน

การเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย โดยความรู้สึกประทบัใจและสมยันิยมมีท่ีมา

จากการรับรู้และทศันคติของแต่บุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถ่ิน ผู ้วิจ ัย เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียว: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวในจงัหวดั

เลย เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและประสบการณ์การท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลยของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลย ในขณะท่ีทาํการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี

รวบรวมความงดงามในด้านศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณี และวิถีชีวิต รวมไปถึงอาหารพื้นบา้นท่ีมีเอกลกัษณะเฉพาะตวัของจงัหวดั

เลย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย โดยหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการ

วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัเลยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและย ัง่ยืน

ต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติกบัการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย   

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกับการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย   

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

2. ประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

4. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ    อายุ    ระดบัการศึกษา   รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  สถานภาพการสมรส 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเลย 

2. เพื่อทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวดัเลย 

ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  บุคคลท่ีร่วมผู ้

เดินทางท่องเท่ียว    รูปแบบการเดินทาง

ท่องเท่ียว     จาํนวนการเดินทางท่องเท่ียว 

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

อุทยานแห่งชาติ   สายนํ้า  อ่างเก็บนํ้า    

นํ้าตก   การเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรม  

ขนบธรรมเนียมและประเพณี   วถีิการ

ดาํรงชีวิต   อาหารพื้นบา้น 

 

การตัดสินใจ

เลอืกเดินทาง

ท่องเทีย่วใน

จังหวดัเลย 
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3. เพื่อทาํให้ไดข้อ้มูลสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในการประกอบการวางกลยุทธ์บริหารจดัการระบบการให้บริการนักท่องเท่ียวและ

การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประจาํจงัหวดัเลยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่ออุปสงคก์าร

ท่องเท่ียว: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคกบั

พฤติกรรมท่ีมีเหตุผล คือ บุคคลไดใ้ชค้วามสามารถดา้นความคิดในการตดัสินใจใน

ตลาด โดยไม่ไดมี้การกระทาํแบบเดาสุ่มหรือในลกัษณะไม่มีทิศทางท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค

ประพฤติตามอารมณ์หรือความไม่เขา้ใจข้ึนกบัแรงจูงใจ   

อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2541 (อา้งถึงในกฤชณัฐ  มีสําราญ, 2552); Kotler, Philip 

(1997) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคจดัการรับภาวะแวดล้อมทาง

การตลาดและทาํการซ้ือ โดยการก่อกระบวนการตดัสินใจดงักล่าวเป็นกระบวนการ

แกไ้ขปัญหา (Problem solving) เม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหาท่ีแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จัด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์  (2553) 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆ 

ช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว

ช่วยในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจใน

วฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไป อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ

รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ

ดุลการชาํระเงินได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วยกระตุน้ให้มีการนาํเอา

ทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวาง โดยผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมา

ประดิษฐเ์ป็นหตัถกรรมพื้นบา้นขายเป็นของท่ีระลึกสําหรับนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งการ
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ช่วยสนบัสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ

ของนกัท่องเท่ียว   

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย

มาก่อน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งได ้400 รายและใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในงาน0ไทยเท่ียวไทย0 คร้ังท่ี 27 ณ ศูนยก์าร

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 21-24 กุมภาพนัธ์ 2556 รวม 4 

วนัๆ ละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั8  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.5 มีอายุระหวา่ง  26-30 

ปี ร้อยละ 41.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง  10,001-20,000 บาท ร้อยละ 40.8 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.3 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเลยของผู้ตอบ

แบบสอบถาม   

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็ปไซต์บน

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 49.8 มีบุคคลท่ีร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยกบัเพื่อน 

ร้อยละ 50.3 มีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยโดยขบัไปเอง ร้อยละ 93.5 

และมีจาํนวนการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้เพียง 1 คร้ัง ร้อยละ 62.8 
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 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลอืกเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัเลย  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติใน

ภาพรวมใหค้วามสาํคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

7.78) ตามมาดว้ยแหล่งการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 7.44) 

ประเภทอุทยานแห่งชาติโดยให้ความสําคญัต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.42)  

ประเภทสายนํ้ าโดยให้ความสําคญัต่อแม่นํ้ าโขงเชียงคานมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 

7.52)  

ประเภทอ่างเก็บนํ้ าโดยให้ความสําคัญต่ออ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิงมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 6.82)  

ประเภทนํ้าตกโดยใหค้วามสาํคญัต่อนํ้าตกตาดเหืองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.55 

ประเภทการเกษตรโดยให้ความสําคญัต่อสวนดอกไม้เมืองหนาวมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 7.68)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลอืกเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัเลย   

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

ภาพรวมให้ความสําคญัต่ออาหารพื้นบา้นมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.08) ตามมาดว้ยวิถีการ

ดาํรงชีวติ (ค่าเฉล่ีย 6.53) 

ประเภทศาสนสถาน/สถาปัตยกรรมโดยให้ความสําคญัต่อวดัเนรมิตวิปัสสนา 

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.13)  

ประเภทขนบธรรมเนียม/ประเพณีโดยให้ความสําคญัต่อประเพณีผีตาโขนมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.72)  

ประเภทวิถีการดาํรงชีวิตโดยให้ความสําคญัต่อเมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้น

ไททรงดาํมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.88)  
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ประเภทอาหารพื้นบา้นโดยให้ความสําคญัต่ออาหารคาวมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.55)  

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วในจังหวดัเลย   

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ในจงัหวดัเลยโดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นรองรับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.11) ตามมาด้วยความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 8.69) 

6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ยกเวน้ อ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีการเกษตร ในขณะท่ีการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ยกเวน้ อาหารพื้นบา้น 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 9.73 0.60   16.29 0.00     

อุทยานแห่งชาติ 0.10 0.03 0.15 3.26 0.00 0.83 1.21 

สายนํ้ า -0.23 0.03 -0.40 -8.45 0.00 0.77 1.29 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

อ่างเก็บนํ้ า 0.01 0.02 0.03 0.59 0.56 0.56 1.78 

นํ้าตก -0.14 0.03 -0.26 -5.03 0.00 0.67 1.49 

การเกษตร -0.02 0.02 -0.04 -0.84 0.40 0.78 1.27 

ศาสนสถาน/

สถาปัตยกรรม 
0.04 0.03 0.06 1.44 0.15 0.97 1.03 

ขนบธรรมเนียม/

ประเพณี 
0.00 0.03 0.01 0.16 0.87 0.96 1.04 

วถีิการดาํรงชีวติ 0.03 0.04 0.04 0.80 0.43 0.66 1.53 

อาหารพ้ืนบา้น -0.21 0.04 -0.28 -5.74 0.00 0.72 1.40 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.29 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.61 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.84 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.73 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.14 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2        

ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.16 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียว F-Test 0.59 ปฏิเสธ 

รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว t-Test 0.95 ปฏิเสธ 

จาํนวนการเดินทางท่องเท่ียว t-Test 0.81 ปฏิเสธ 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3        

อุทยานแห่งชาติ MRA 0.00 ยอมรับ 

สายนํ้า MRA 0.00 ยอมรับ 

อ่างเก็บนํ้า MRA 0.56 ปฏิเสธ 

นํ้าตก MRA 0.00 ยอมรับ 

การเกษตร MRA 0.40 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 4        

ศาสนสถาน/สถาปัตยกรรม MRA 0.15 ปฏิเสธ 

ขนบธรรมเนียม/ประเพณี MRA 0.87 ปฏิเสธ 

วถีิการดาํรงชีวิต MRA 0.43 ปฏิเสธ 

อาหารพื้นบา้น MRA 0.00 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ได้แก่ ผลการศึกษาของศรัญญา หงษ์แพง (2554) ท่ีพบว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย  แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วน

ท่ีวา่อาย ุการศึกษา และรายไดต้่อเดือนมีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวต่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อาํเภอภู

เรือ จงัหวดัเลย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคญัเป็นพิเศษ

มากกว่าแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติอย่างเช่นอุทยาน

แห่งชาติภูกระดึง ท่ี เ ป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียวสําคัญอันดับแรกของจังหวัดและ

นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและความมากท่ีสุดอยา่งมาก โดยควรอาํนวยความในดา้น

ต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคญัและจาํเป็นต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาท่ีระบุว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านน้ีมาเป็นอนัดบัแรกใน

ระดับท่ีสูงมาก ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ท่ีพกัอาศยั ปัจจยัด้านอาหารการกิน 

ระบบไฟฟ้าและประปา และระบบการรักษาความปลอดภยั เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บันกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวซํ้ าและแนะนาํต่อแก่บุคคลรอบขา้ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีระบุวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้น

การตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวมาจากการแนะนาํของบุคคลรอบขา้งรองจาก

การศึกษาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต  

ในด้านแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติ ยงัควรให้ความสําคญักบัอุทยาน

แห่งชาติอ่ืนๆ ซ่ึงล้วนมีความสําคัญเช่นกัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นต้น  

สาํหรับแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติประเภทสายนํ้าและนํ้าตกควรให้ความสําคญั

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ศรัญญา%20หงษ์แพง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทุกแห่งเพื่อเป็นทางเลือกทางการท่องเท่ียวและแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่เป็นใช้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่สําหรับการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัเลยให้มี

ความย ัง่ยืน โดยควรให้ความสําคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวแถบแม่นํ้ าโขง โดยเฉพาะใน

อาํเภอเชียงคาน แก่งคุดคู ้นํ้าตกตาดเหือง และนํ้าตกปลาป่ามาในอนัดบัตน้ๆ   

ในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติประเภทอ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีเกษตร

ยงัถือวา่มีความสาํคญัในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางเลือกท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่

ควรมองขา้มเช่นกนั ถึงแมจ้ากผลการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใน

การเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยก็ตาม ซ่ึงอาจมีสาเหตุ

มาจากระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวถึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวท่ีมีไม่มากสืบเน่ือง

จากหลายปัจจยั ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทดงักล่าวไม่มาก เป็นตน้ จึงควรให้ความสําคญัต่อแหล่งท่องเท่ียว

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ได้แก่ อ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิง อ่างเก็บนํ้ าห้วยนํ้ าหมาน สวน

ดอกไมเ้มืองหนาว และสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ เป็นตน้ 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัอาหารพื้นบา้นและวิถีการดาํรงชีวิต

มาเป็นอนัดบัแรกๆ เน่ืองจากความมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะคาวหวาน

และสถานท่ีอนุรักษท่ี์แสดงถึงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งเช่นเมือง

เก่าเชียงคานและวดัโพนชยัท่ีมีพิพิธภณัฑ์แสดงถึงความเป็นมาของผีตาโขน ซ่ึงถือวา่

เป็นประเพณีข้ึนช่ือและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดของจงัหวดัเลย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึง

จาํเป็นตอ้งส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อสืบสานวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าเหล่าน้ีให้คงอยู่

และเข้ากับยุคสมัยความเจริญทางเทคโนโลยีได้อย่างลง รวมทั้งการเผยแพร่และ

กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้และสนใจเดินทางไปสัมผสัมากข้ึน 

ในดา้นศาสนสถานและสถาปัตยกรรมถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

คุณค่าทางจิตใจตามศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติไทย จึงควรได้รับการ

บูรณะและประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกัและสนใจมากข้ึน ไดแ้ก่ วดัเนรมิต

วปัิสสนาท่ีและวดัพระธาตุศรีสองรัก เป็นตน้ 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ด้านตัวแปร  

ควรเพิ่มจาํนวนตวัแปรในการศึกษาให้มากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระท่ี

เก่ียวกบัจิตวิทยาในการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนได้

อยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ไดม้ากข้ึน  

ด้านเคร่ืองมือ 

ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการในธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

ด้านระยะเวลา 

ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวได้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัให้มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของจงัหวดัเลยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารอ้างองิ 

กมลทิพย ์ ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ. “พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ

เอราวัณของนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดกาญจนบุรี.” วิทยานิพนธ์สาขา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2553 

กฤชณฐั  มีสาํราญ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบริการนําเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท

ท่องเทีย่วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2552 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2553 
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ไทย.”  วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 
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นราทิพย ์ชุติวงศ.์ หลกัเศรษฐศาสตร์ I: จุลเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2538 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=จรัสนันท์%20สิทธิเจริญ%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ดรรรชนี%20เอมพันธุ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=เรณุกา%20รัชโน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


239 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

ประพทัธ์ชยั ไชยนอก. “แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม: กรณศึีกษา 

บ้านด่านซ้าย อาํเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย.” วทิยานิพนธ์สาขายทุธศาสตร์เพื่อ

การพฒันา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,  2554 

ปัจจยั บุนนาคและสมคิด แกว้สนธิ. จุลเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 13, 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล. “แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ
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ของนักท่องเทีย่วระหว่างประเทศ.” สารนิพนธ์การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2549 

พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์ “ ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

พนูทรัพย ์พนมอุปถมัภ.์ “อุปสงค์การท่องเที่ยวของคนไทยในจังหวดัระยอง.” สาร

นิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2545 

ภูสวสัด์ิ สุขเล้ียง. “การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม: กรณีศึกษา หมู่บ้าน

ห้วยโป่งผาลาด อาํเภอเวยีงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย.” รายงานการคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการอุสาหกรรมการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
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วรินทร์  วไิลบญัชา. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องพร้อมหุง

ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป,  คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2553 
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วลิาสินี สาํเร็จประสงค.์   “ความพงึพอใจของผู้รับบริการฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไต
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540 

สมยศ นาวกีาร. เศรษฐศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บรรณากิจ, 2537 
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แรงจูงใจในการใช้บริการของลูกค้าบริษัทฮันซา จํากดั 

THE CUSTOMER ‘S MOTIVATION TO USE THE SERVICE                                  

OF HUNSA CO.,LTD 

สุชาวลญัช์  อมรวจิิตรัตน์1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

-------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา  (1)  ความแตกต่างของปัจจยัส่วน 

บุคคล(2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนั

ซา จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ของบริษทัฮนัซา จาํกดั จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการแจงแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่า ANOVA ( F-Test, t-Test) และ Mutiple Regression Anayasis(MRA)   

 ผลการศึกษา พบวา่  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, ตาํแหน่ง, สถานภาพ , การศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัตดัสินใจไม่แตกต่างกนั แต่อายุ , รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่  ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นการ

สร้างความสัมพนัธ์  ด้านการรักษาลูกคา้ การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้  

การเสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ การส่ือสารกบัลูกคา้ ช่องทางในการ

ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ , บริษทัฮนัซา จาํกดั 

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

  This purpose of this research is to study (1) the difference of personal 

factors (2) the relationship of the decision factors. That affect the decision to use the 

service of customer Hunsa Co.,Ltd   

  The sample used in this research was an customer of the Hunsa Co.,Ltd 

amount 400 people , a tool  usedis a servey of personal factors. Decision factor 

analysis of personel data by  frequency distribution. Find the standard deviation 

percent test ANOVA  (F-test , t-test), and Multiple Regression Analysis (MRA)  

  Study  results showed that personel factors are  sex , status , position , 

education that are different. The decision different . Decision factors relating to the 

decision  to use the service of customer Hunsa Co.,Ltd. Statiscal significant 0.05. 

KEY WORD : DECISION , HUNSA CO.,LTD 

 บทนํา  

สังคมทุกวนัน้ีเป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร เป็นสังคมท่ีไร้พรมแดนผูค้นไม่วา่

จะอยู่ส่วนใดของโลกก็สามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอยู่ไกลออกไปได้

ตลอดเวลา ขอ้มูลข่าวสารมีความสําคญัสูงต่อการดาํเนินธุรกิจ สามารถสร้างความ

ได้เปรียบทางด้านการคา้  การเขา้ถึง ขอ้มูล ท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง และฉับไว องค์การ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

บริษทัฮนัซา จาํกัด ซ่ึงเป็นผูติ้ดต่อภาคธุรกิจต่างๆ ให้มาประชาสัมพนัธ์  

แนะนาํขอ้มูลทางธุรกิจผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์Thailand Directory และ www. directory.com  

ให้บริการขอ้มูลธุรกิจครอบคลุมทุกหมวดหมู่ธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถใช้งายได้

โดยง่ายผา่นทางเวบ็ไซด์ หรือในรูปแบบ ซีดีรอม ซ่ึงผลิตดว้ยเทคโนโลยีมลัติมีเดีย มี

การจดัทาํ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ   

       กลยทุธ์การตลาดดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ทาํใหอ้งคก์รมีกาํไรในระยะ

ยาว การสร้างความพึงพอใจในตวัสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การ
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รักษาลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ต่อองคก์ร จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานคน 

หน่ึงของบริษทัฮนัซา จาํกดั มีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจ

ในการใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดั 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ

บริษทัฮนัซา จาํกดั 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนั 

ซา จาํกดั ประกอบดว้ย ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์  ดา้นการรักษาลูกคา้ การรับฟัง

ความคิดเห็น การติดตามลูกคา้ การเสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ การ

ส่ือสารกบัลูกคา้ ช่องทางในการใหบ้ริการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

2.เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

3.เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงาน 

4.เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

    5.เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการ 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล  ซ่ึง ประกอบ  เพศ  อายุงาน ตาํแหน่งงาน สถานภาพ  

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัฮนัซา จาํกดั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ประกอบดว้ย  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์   

ดา้นการรักษาลูกคา้ การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้  การเสนอแนะโฆษณาท่ี

เป็นประโยชน์ การส่ือสารกบัลูกคา้  ช่องทางในการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ บริษทัฮนัซา จาํกดั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

                ตัวแปรต้น                                                              ตัวแปรตาม

  

 
 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

• ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ 

• ดา้นการรักษาลูกคา้ 

• ดา้นการรับฟังความคิดเห็น 

• ดา้นการติดตามลูกคา้ 

• ดา้นการเสนอแนะโฆษณาท่ีเป็น

ประโยชน ์

• ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้ 

• ดา้นช่องทางในการให้บริการ 

 
แรงจูงใจในการใช้บริการของลูกค้า

บริษทัฮันซา จํากดั 

ANOVA 

MRA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ตาํแหน่ง 

• รายได ้

• สถานภาพ 

• การศึกษา 

 

 
 

 



247 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

มลฤดี วฒันชโนบล (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ ความไวว้างใจ และส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือทองของผูบ้ริโภค ใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือทองของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุพรรณบุรี ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการร้านทองคร้ังต่อปี นํ้ าหนกั

ทองเฉล่ียท่ีซ้ือต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัย

สาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 และ0.05 ตามลาดบั คาํหลกั: แรงจูงใจ, ความ

ไวว้างใจ, พฤติกรรม 

 พรพิมล คงฉิม (2552)  วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการจากบริษทั เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จาํกดั พบวา่ ลูกคา้ท่ีไดรั้บ

บริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการจากบริษทั เอม็.เอช.อี. -ดีแมก (ที) จาํกดัโดยรวม

อยูใ่นระดบัสูงลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการ มีความตอ้งการต่อการใหบ้ริการบริษทั เอ็ม.เอช.อี. 

-ดีแมก (ที) จาํกดัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้

ท่ีไดรั้บบริการจากบริษทั เอม็.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จาํกดั   

              สมาภรณ์ กล่ินเจิม (2545: 70) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การบริการของพนกังานขาย บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 

พฤติกรรมการใหบ้ริการของพนกังานขายในแต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกนัความพึง

พอใจของลูกคา้ทั้งความพึงพอใจในการแวะเคาน์เตอร์และความพึงพอใจในการซ้ือ

สินคา้ไม่มีความแตกต่างกนัพฤติกรรมของพนกังานขายมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของลูกค้าในการแวะเคาน์เตอร์ทั้ งน้ีเม่ือควบคุมตัวสินค้าพฤติกรรมการ

ให้บริการของพนักงานขายมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกค้าในการซ้ือ

สินคา้ทั้งน้ีเม่ือควบคุมสินคา้ 

              อนนัต ์จงสู่วิวฒัน์วงศ ์ (2545: 39) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ราย
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ใหญ่ในเขตภาคเหนือ ผลจากวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ

ธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ในดา้นราคา ผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ตามลาํดบัส่วนปัญหาท่ีพบในการเลือกใช้

สินเช่ือธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) คือปัญหาเร่ืองอตัราดอกเบ้ียแพงกวา่

ธนาคารอ่ืนๆ 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 3.1  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1.1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  

Sampling) โดยแบ่งตามลกัษณะของสถานประกอบการ การกาํหนดขนาดตวัอย่าง

ของ Taro Yamane (1967) โดยสุ่มตวัอยา่งจากสถานประกอบการ จาํนวน 400 ราย 

จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  โดย

วิธีแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 3.1.2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น

ของผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

-    ขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล 

-     ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินในใจใชบ้ริการ คือ การบริหาร 

ลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ดา้นการรักษาลูกคา้ การรับ

ฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้ การเสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์  การ

ส่ือสารกบัลูกคา้ ช่องทางในการใหบ้ริการ 

 การวิจยัเป็นการนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการวิจยัแบบสํารวจ 

(survey research) ดว้ยการอธิบายผล จะใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive 

method) และสถิติเชิงอา้งอิง (inference statistics) ในการอธิบายผลการสํารวจท่ีได้

โดยใชแ้นวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์าน เป็นแนวทางในการศึกษา 
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ตอนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ลกัษณะตรวจสอบรายการ (check-list) มีขอ้คาํถามจาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพ ระดบัการศึกษา เป็นคาํถามปลาย

ปิด (closed ended question) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินในลกัษณะ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดับ ตั้ งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10เป็นคาํถามเชิงบวกโดยมีข้อคาํถามเก่ียวกับการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์  จาํนวน 35 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการ ลกัษณะ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมีขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจ  จาํนวน 5 ขอ้  

การสร้างเคร่ืองมือ 

 1.  ผูว้จิยัทาํการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงประกอบ

งานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  ผูว้จิยัทาํการการสร้างแบบสอบถามจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจาก

กรอบแนวความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้

 3.  ผูว้จิยัทาํการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยทาํการสุ่มสาํรวจกบักลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํผลไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่  (Reliability) โดยใชว้ธีิ

หาค่าสัมประสิทธ์ิ  

 4.  ผูว้จิยัทาํการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือลูกคา้

บริษทัฮนัซา จาํกดั จาํนวน 400 ชุด 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 

เอกสารอา้งอิง บทความในวารสาร อินเตอร์เน็ต และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลข้ึนมาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีกาํหนด จาํนวน 400 คนโดย

ไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบการ จากกลุ่มประชากรในประเทศไทย 

 การวเิคราะห์และสรุปผล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลภายหลงัจากท่ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่างมาลงรหัสข้อมูลและ

วเิคราะห์ตวัแปรต่างๆตามวตัถุประสงคโ์ดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

    1.วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบใช้สถิติเชิง

บรรยาย (descriptive statistics)ได้แ ก่ค่ าความถ่ี (frequency)และค่า ร้อยละ 

(percent)เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งและเปรียบเทียบขอ้มูล 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และแรงจูงใจในการใชบ้ริการ

ของลูกค้าบริษัทฮันซา  จํากัด โดยการทดสอบใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive 

statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(percent),ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)เพื่อบรรยายคุณลักษณะของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

เก่ียวกับปัจจัยด้านต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า

บริษทัฮนัซา จาํกดั หรือไม่ 

 3.วิ เคราะห์ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลขอลูกค้าบริษัทฮันซา จํากัด ซ่ึง

ประกอบด้วยเพศ, อายุ , ต ําแหน่งงาน, รายได้เฉล่ียต่อเดือน,ระดับการศึกษา 

สถานภาพโดยการทดสอบใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) คือt-Test, F-Test 

และ One Way ANOVA ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดัหรือไม่  

 4.วิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการของลูกค้า

บริษทัฮนัซา จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ยการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ดา้นการ

สร้างความสัมพนัธ์ ดา้นการรักษาลูกคา้ การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้ การ
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เสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์  การส่ือสารกับลูกค้า  ช่องทางในการ

ให้บริการ โดยการทดสอบใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) ใชคื้อ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของ

การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา 

จาํกดั หรือไม่ 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการใชบ้ริการของลูกคา้บริษทั ฮนัซา จาํกดั ดงัน้ี  

               เพศ พบวา่ เพศหญิง จาํนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 อายุ อยูใ่นช่วง 31-

40 ปีจาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  ตาํแหน่ง  ลูกคา้ส่วนใหญ่ มีตาํแหน่งงาน

ระดบัปฏิบติัการ  จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 79  ลูกคา้ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน

ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ระดบัการศึกษา  มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 สถานภาพสมรส  

โสด จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 490   

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช ้

บริการของลูกคา้ ได้แก่ คือ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบด้วย ด้านการสร้าง

ความสัมพนัธ์  ด้านการรักษาลูกคา้  การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้ การ

เสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ การส่ือสารกับลูกค้า ช่องทางในการ

ใหบ้ริการ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

            ด้านการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 

จากการศึกษา พบว่า ดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.49 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.819  

ด้านการรักษาลูกค้า 

จากการศึกษา พบว่า ด้านการรักษาลูกค้า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.75 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.726 
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ด้านการรับฟังความคิดเห็น 

จากการศึกษา พบวา่ ดา้นการรับฟังความคิดเห็น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.46 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.807  

ด้านการติดตามลูกค้า 

จากการศึกษา พบว่า ด้านการติดตามลูกค้า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.52 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.766  

 ด้านการเสนอแนะบริการโฆษณาและบริการเป็นประโยชน์ 

จากการศึกษา พบว่า ด้านการเสนอและบริการโฆษณาและบริการเป็น

ประโยชน์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.32 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.738  

ด้านการส่ือสารลูกค้า 

จากการศึกษา พบว่า ด้านการส่ือสารลูกค้า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.47 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.848  

ด้านช่องทางการบริการ 

จากการศึกษา พบว่า ด้านช่องทางการบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.44 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.796  
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1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.18 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.056 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.093 ปฏิเสธ 

การศึกษา F-Test 0.932 ปฏิเสธ 

 

สมมติฐานท่ี 2ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้ MRA -0.090 ยอมรับ 

ดา้นสร้างความสัมพนัธ์ MRA 0.140 ยอมรับ 

ดา้นการเสนอโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ MRA 0.220 ยอมรับ 

ดา้นการรักษาลูกคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการติดตามลูกคา้ MRA 0.115 ยอมรับ 

ดา้นการรับฟังความคิดเห็น MRA 0.368 ยอมรับ 

ช่องทางในการใหบ้ริการ MRA -0.337 ยอมรับ 
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ตารางท่ี   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยแรงจูงใจท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดั 

ตัวแปรทาํนาย 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

t Sig. 

b0 β0 

ค่าคงท่ี 5.673  13.020 0.000* 

การส่ือสารกบัลูกคา้ -0.090 -0.121 -1.879 0.061 

การสร้างความสัมพนัธ์   0.140 0.162 2.348 0.019* 

การเสนอแนะโฆษณา  0.220 0.280 3.772 0.000* 

การรักษาลูกคา้ 0.000 -0.001 -0.016 0.988 

การติดตามลูกคา้ 0.115 0.134 2.037 0.042* 

การรับฟังความคิดเห็น  0.368 0.458 5.812 0.000* 

ช่องทางใหบ้ริการ -0.337 -0.423 -4.243 0.000* 

F 16.277    

Sig. 0.000    

 

จากตารางท่ี 22 และตามรางท่ี 23 สามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

การส่ือสารกบัลูกคา้, การสร้างความสัมพนัธ์, การเสนอแนะโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์, 

การรักษาลูกคา้, การติดตามลูกคา้, การรับฟังความคิดเห็น และช่องทางในการ

ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจ ในระดับตํ่ า  โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(R)เท่ากบั 0.496 เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณนอ้ยกวา่ 0.60 และสามารถทาํนายค่าสมการของการวิเคราะห์ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 

23.0 นอกจากน้ีผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา่ปัจจยัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจใช้บริการบริษทัฮนัซา จาํกดั โดยแสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแปร
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อิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดั โดย

สามารถสร้างตวัแบบของความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Y   =  5.673 - 0.090*การส่ือสารกบัลูกคา้ + 0.140*การสร้างความสัมพนัธ์ 

+ 0.220*การเสนอแนะโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ + 0.000*การรักษาลูกคา้ + 0.115*การ

ติดตามลูกคา้ + 0.368*การรับฟังความคิดเห็น +0.337*ช่องทางใหบ้ริการ   

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, ตาํแหน่ง, สถานภาพ , การศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดั แต่อายุ ,รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในใชบ้ริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา 

จาํกดั 

 2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นการ

สร้างความสัมพนัธ์  ด้านการรักษาลูกคา้  การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกคา้  

การเสนอแนะบริการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ การส่ือสารกบัลูกคา้ ช่องทางในการ

ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3.ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ของลูกคา้บริษทัฮนัซา จาํกดั ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนลูกคา้ของบริษทัฮนัซา จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 40  ปี ตาํแหน่งงานปฏิบติัการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 

30,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด  

 4. ผลการศึกษาวิจยัพบว่าแรงจูงใจในการใช้บริการของลูกคา้บริษทัฮนัซา 

จาํกดัท่ีมีค่าเฉล่ียโดยเรียงตามลาํดบัจากมากสุดไปหาน้อยสุด ตามหัวขอ้ดงัน้ีหัวขอ้  

ท่านเช่ือวา่การโฆษณาทาํใหอ้งคก์รไดรั้บกาํไรสูงสุด  ท่านไดรั้บบริการท่ีดีจากบริษทั  

ท่านไดรั้บบริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัตลอดเวลา ท่านมีความคุม้ค่ากบัเงิน

ท่ีเสียไปกบัค่าโฆษณา ท่านมีลูกคา้มากข้ึนเม่ือโฆษณา   
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ

ปัจจยัส่วนบุคคล เก่ียวกบัตาํแหน่งงาน ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่า  ตาํแหน่งงานน่าจะมีความ

แตกต่างกนัในตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจาก ผูต้ดัสินใจในการซ้ือโฆษณาเพราะ ส่วน

ใหญ่เป็นผูบ้ริหารสถานประกอบการ แต่จากผลวิจยัพบวา่ ผูป้ฎิบติังานเองก็มีส่วนใน

การตดัสินใจใช้บริการเช่นกนั ดงันั้น การให้บริการของบริษทัฮนัซา จาํกดั ตอ้งดูแล

ลูกคา้ทุกระดบัตาํแหน่ง เพื่อความประทบัใจและช่ืนชอบในการใหบ้ริการของบริษทั 

 2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ

ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

ผลการวิจัยพบว่า การรักษาลูกค้า เป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีผู ้ใช้บริการให้ความสําคัญ 

เน่ืองจากกลยทุธ์ดงักล่าวเป็นการสร้างยอดขายและรักษายอดขายไดดี้ ดงันั้นการรักษา

ลูกคา้ นั้นควรกาํหนดเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัในองคก์ร 

 3. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการใชบ้ริการ พบวา่ ลูกคา้เช่ือวา่การลงโฆษณากบับริษทัฮนัซา จาํกดั จะ

สร้างยอดขายและทาํให้องค์กรมีกาํไรสูงสุด ดงันั้น บริษทัตอ้งมีกลยุทธ์ช่วยให้ลูกคา้

สามารถมียอดขายท่ีมากข้ึนและทาํให้บริษทัของลูกคา้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการโดยทัว่ถึงและมีการปรับปรุงขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

 4. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบักล

ยทุธ์ดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  ซ่ึงมีขอ้คาํถามดงัน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะ

นําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าท่ีจะสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีและนํามาซ่ึงการกําหนดแผนดําเนินงานกิจกรรมของแผนก

การตลาด  รวมทั้ งการวางแนวทางการปฎิบัติงานและกําหนดกลยุทธ์ของการ

บริหารงานตลาด ทางดา้นความสัมพนัธ์กบัองคก์รต่างๆเป็นอยา่งดี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความต้องการของบริษทัต่างๆ เป็นเร่ืองของความรู้สึกและ
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ทศันคติของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามระยะเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดและสามารถทาํใหท้ราบแรงจูงใจในการใชบ้ริการของลูกคา้

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 2. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบการตลาดในด้านกลยุทธ์การรักษาลูกคา้ว่ามี

ความแตกต่างกนัอยา่งไร 

อ้างองิ 

พรพิมล คงฉิม (2552)  . การศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของ 

ลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการจากบริษทั เอม็.เอช.อี - ดีแมก (ที) จาํกดั. รายงาน

วทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2556 

จาก http://ir.swu.ac.th 

มลฤดี วฒันชโนบล (2555) . แรงจูงใจ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทาง 

การตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือทองของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั

สุพรรณบุรีรายงานวทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ คน้เม่ือ 12 

มีนาคม 2556 จาก http://ir.swu.ac.th 

สมาภรณ์ กล่ินเจิม (2545) . ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ 

ของพนกังานขาย บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

วทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยับูรพา คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2556 

จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th 

อนนัต ์จงสู่ววิฒัน์วงศ ์(2545) . ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

ธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้รายใหญ่ในเขตภาคเหนือ

จาํกดั. รายงานวทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2556 

จาก http://thaireseach.org 

 

http://ir.swu.ac.th/
http://ir.swu.ac.th/
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/
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แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐวสิาหกิจ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

(INCENTIVE AFFECTING THE JOB PERFORMANCE OF  

MARKET ORGANIZATION OFFICER AT THE STATE ENTERPRISE UNDER 

THE MINISTRY OF INTERIOR) 

จินตน์รัตน์  ศิริสมบติั1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (2) 

เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ท่ี อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด 

กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 88 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอายงุานมากกวา่ 9 ปี  

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง



259 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, และอายุ

งาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

2. ปัจจยัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและ

สวสัดิการ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน และบรรยากาศใน

การทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

3. แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความร่วมมือ ความทุ่มเท 

ความพยายาม และความผูกพัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

คําสําคัญ : แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน, องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ABSTRACT 

 This study aimed to study  (1) To study the individual factors that affect 

motivation and performance of Market-Organization officer at the state enterprise 

under the ministry of interior (2) To study the operational factor motivation in the 

performance of Market-Organization employees. 

 The sample used in this research was an employee of the Thai-German 

Institute amount 88 people. The research tools used is the questionnaire and data 

were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used 

to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05 . 
The results showed that the sample is representative of the employees of 

Market-Organization. Most are female, age between 31 to 40 years, single statue, 

education Bachelor's degree and work experience more than 9 years.  
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 The research results found that. 

1. Personal factors including sex, age, status, educational level and work 

experience that different not influence the job performance satisfaction of 

employees Market-Organization. 

2. Operational factors including policy and management, salary, welfare 

with the progress of the work, stability in performance and working environment 

not correlated incentive affecting the job performance of Market-Organization 

officer. 

3. Incentive affecting the job performance including cooperation, 

dedication, effort royalty not correlated incentive affecting the job performance of 

Market-Organization officer. 

KEY WORDS: JOB PERFORMANCE INCENTIVE, MARKET-ORGANIZATION 

บทนํา 

การท่ีเจา้หนา้ท่ีในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจจะเกิดจากลกัษณะ

นิสัยส่วนบุคคล เช่น การท่ีบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง 

ตอ้งการความก้าวหน้าในชีวิต หรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมี

ความชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรง

กบัความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ซ่ึง

อาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององคก์ร

ตลอดจนการมีความรัก ความผูกพนักับองค์กร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้

เจา้หนา้ท่ีเกิดแรงจูงใจในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิง

กระตุ้นให้บุคคลเกิดความมานะพยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้(สิริพร อาํไพศรี, 2547, หนา้ 1-2) 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในองค์กร เพื่อจะสามารถทาํให้เจา้หน้าท่ีทาํงานไดอ้ย่างมี
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ความสุข และทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจสติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบความสําเร็จ

สูงสุด ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผู ้

ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบวา่มีปัจจยัดา้นไหนบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีเพื่อนาํผล

การศึกษามาเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานนาํไปปรับปรุงให้กบัเจา้หน้าท่ีอย่างเป็นธรรม

และเหมาะสม ทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืนๆ ผูศึ้กษาเช่ือวา่ ถา้หากมีการจดัการองคก์รให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แลว้ จะเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัในการท่ีจะ

ทาํให้เจา้หน้าท่ีมีความรักองค์กร พร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและ

เ กิ ดป ระ สิ ท ธิผ ล อัน เ ป็ นปัจจัย ท่ีสํ า คัญใ นก ารขับ เค ล่ื อนใ ห้องค์ก า รตล า ด 

กระทรวงมหาดไทย ประสบความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ี ได ้เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 2.ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและ

สวสัดิการ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน และบรรยากาศใน

การทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 
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 2. ทาํให้ทราบถึงระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 3. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อนาํผล

ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กร และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบัเจา้หน้าท่ีองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย  

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของแรงจูงใจ 

ณฐัยา ไพรสงบ (2546, หนา้ 6) กล่าววา่ แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง พลงั

จูงใจหรือส่ิงกระตุน้ให้พนกังานแสดงพฤติกรรม หรือทาํกิจกรรมดว้ยความเต็มใจใน

การทาํงานเกิดความพอใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหดี้ท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• สถานภาพ 

• อายงุาน 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

• นโยบายและการบริหาร 

• เงินเดือนและสวสัดิการ 

• ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

• ความมัน่คงในการทาํงาน 

• บรรยากาศในการทาํงาน 

 

 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

รัฐวสิาหกิจ ขององคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 
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 กุลโสภิษฐ์ พานิชการ (2546, หนา้ 9) กล่าวไวว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิพล

ท่ีก่อใหเ้กิดการกระทาํดว้ยความสมคัรใจ ในระยะเวลาต่อเน่ืองและมีพลงัใจให้บรรลุ

เป้าหมาย 

 แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

จตุวตัน์ ก่ิงบวัหลวง (2541, หน้า 14-15) ไดก้ล่าวไวว้่า นกับริหาร หัวหน้า

งาน หรือผูน้าํ มีภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังานในองคก์รดา้นการกาํหนดนโยบาย การ

วางแผน เป็นผูเ้ช่ียวชาญ วนิิจฉยัสั่งการ ประสานบุคคลและประโยชน์ขององคก์รแลว้ 

ส่ิงสําคญัท่ีนกับริหาร หัวหน้างานหรือผูน้าํจะตอ้งเก่ียวขอ้งก็คือ การโน้มน้าวจิตใจ

ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานให้เกิดความสามคัคี เพื่อจะให้เกิดพลงัร่วมของ

กลุ่มเพื่อนาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย ส่ิงหน่ึงท่ีนกับริหารจะผสานจิตใจของผูร่้วมงานให้

เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัภารกิจขององคก์รไปไดน้ั้นมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีไดรั้บ

ความสนใจและนิยมกนัมากคือ การจูงใจ 

การจูงใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีชักนาํพฤติกรรมผูอ่ื้นให้ประพฤติตามวตัถุประสงค ์

พฤติกรรมของคนจะข้ึนไดต้อ้งมีแรงจูงใจ (motive) ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นเร่ืองเก่ียว

โยงกบัส่ิงเร้าและแรงจูงใจ จึงกล่าวไดว้่า การจูงใจ หมายถึง ความพยายามชกัจูงให้

ผูอ่ื้นแสดงออกหรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจ ส่ิงจูงใจอาจมีไดจ้ากภายในและภายนอกตวั

บุคคลนั้น แต่มูลเหตุจูงใจอนัสาํคญัของบุคคล คือ ความตอ้งการ 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัแรงจูงใจ 

 ทฤษฎกีารจูงใจ (motivation theory) 

 Maslow (อา้งถึงใน เรียม ศรีทอง, 2540, หนา้ 20-23) ไดเ้ขียนไวว้า่ ทฤษฎีการ

จูงใจ (motivation theory) หรือเรียกว่าทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ (Maslow’s 

general theory of human motivation) เป็นทฤษฎีท่ี Maslow ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจจาก

ความตอ้งการของมนุษยแ์ละไดมี้การวางกระบวนการทางความตอ้งการของมนุษยไ์ว้

วา่ มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด ในขณะท่ีความตอ้งการใด ไดรั้บการ

ตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทนท่ีความต้องการท่ีได้รับการ
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ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอยู ่และความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นจากตํ่าไป

หาสูง (hierarchy of needs) แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (physiological needs) 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (security of safety needs) 

 3. ความตอ้งการทางสังคม (social or belongingness needs) 

 4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (esteem of status needs) 

 5. ความตอ้งการได้รับความสําเร็จในชีวิต (self-actualization of self-

realization) 

 Amold and Feldman (อา้งถึงใน บุญรวย ฤาชยั, 2543, หน้า 11-12) ได้

กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานเป็นผลรวมของความรู้สึกดา้นบวกในสภาพรวมท่ีเอกตั

บุคคลมีต่องานและเม่ือพูดว่าเอกตับุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานสูง หมายความว่า

โดยทัว่ ๆ ไปแลว้เอกตับุคคลจะมีความช่ืนชอบ และช่ืนชม เห็นคุณค่าของงาน และมี

ความรู้สึกทางด้านบวกต่องาน นอกจากน้ี Amold และ Feldman ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีทาํให้บุคคลมีความรู้สึกทางดา้นบวก และทางดา้นลบเก่ียวกบั

งาน ไดแ้ก่ 

1. รายได ้(pay) 

 2. ลกัษณะงานท่ีทาํ (work itself) 

 3. การเล่ือนตาํแหน่ง (promotion) 

 4. การบงัคบับญัชา (supervision) 

 5. กลุ่มทาํงาน (work group) 

 6. สภาพการทาํงาน (working conditions) 

 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ดวงดาว เสวนันา และวิไลวรรณ เขตพงค ์(2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน” ซ่ึงผล

การศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง และความ

ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก คิดเป็นร้อยละ 18.49 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
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ระดับ .01 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ้อายุการทาํงาน และแผนก ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลทาํให้แรงจูงใจในการทาํงาน

และความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

พลูศกัด์ิ สมบูรณ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ทหารชั้นผูน้้อยท่ีปฏิบติังานอยู่ใน มณฑลทหารราบท่ี 22 อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี” ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ทหารชั้นผูน้อ้ยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารราบท่ี 22 คือ ระดบัชั้นยศ ลกัษณะงาน 

โอกาสความกา้วหนา้ในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ การไดรั้บความยุติธรรม ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

อายุ ระดบัตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

รัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการ กรณีศึกษา สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก 

เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ” ซ่ึงการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสุขอนามยัไม่

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ยกเวน้ปัจจยัดา้นความสําเร็จในงาน

และการไดก้ารยอมรับมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 ณฐัวตัร สนหอม (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ อายุงาน ตาํแหน่ง ในขณะท่ี

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงาน 

 ชญัญา อชิรศิลป์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานขาย บริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย มีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบ

ตามอายุ และอายุงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม 

เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการทาํงานขาย พบวา่ ไม่

มีความแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัดา้นงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้า

และความมัน่คงในหน้าท่ีงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในทางบวกอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัภายในองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 5 ตลาดสาขา โดยทาํการศึกษาเจา้หน้าท่ีทั้งหมดจาํนวน 88 

คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อายงุาน 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการปฏิบติังาน 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจการปฏิบติังาน  

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์ขอ้มูล

ส่วนบุคคล, ปัจจัยในการปฏิบัติงาน และโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive 

statistics) และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน สถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) 
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คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ตามลกัษณะของตวัแปร 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์มากกว่า 2 ตวัแปร โดยใช้สถิติทดสอบด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression  analysis กาํหนดทดสอยนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 สถานภาพโสด จาํนวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

และมีอายงุานมากกวา่ 9 ปี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 จากการสํารวจพบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและการ มีค่าตํ่าสุด 1.80 ค่าสูงสุด 

8.80 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.4523 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 1.64156 ปัจจยัดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 9.50 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8977 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 

1.95151 ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 9.40 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.9795 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 2.21926 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 10.00 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.2045 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 

1.70932 ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 1.20 ค่าสูงสุด 10.00 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.8409 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 1.96268 
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ตารางสมมติฐานที ่2 ปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ องคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ปัจจยัต่างๆ Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

ค่าคงท่ี 2.674 0.385 6.946 0.000 

ดา้นนโยบายและการ

บริหาร 

0.201 0.096 2.092 0.040* 

ดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ 

0.061 0.081 0.746 0.458 

ดา้นความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน 

0.030 0.068 -0.435 0.665 

ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน 

0.099 0.104 0.952 0.344 

ดา้นบรรยากาศในการ

ทาํงาน 

0.228 0.090 2.521 0.014* 

R =0.718  R2=0.515   F-test=17.445 Sig 0.000 

 

จากตารางสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผลท่ีไดคื้อ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน = 

2.674+0.2.1( ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ) *+0.061( ด้ า น เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ

สวสัดิการ)+0.030(ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน)+0.099(ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน)+0.228(ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน)* 

สรุปผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, และอายุ

งาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 



269 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

2. ปัจจยัการปฏิบติังาน  ดา้นนโยบายและการบริหารและบรรยากาศในการ

ทาํงาน มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ ความก้าวหน้าในการ

ทาํงาน และความมัน่คงในการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรกาํหนดนโยบายและการบริหารให้

มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั รวมทั้ง การพิจารณา

ตัวแปรอสิระ  สถิติทีใ่ช้  ค่านัยสําคัญ  ผลการทดสอบ  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.469 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.180 ปฏิเสธ 

สถานภาพ  F-Test 0.232 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.500 ปฏิเสธ 

อายงุาน t-Test 0.362 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

ดา้นนโยบายและการบริหาร MRA 0.040 ยอมรับ 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ MRA 0.458 ปฏิเสธ 

ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน MRA 0.665 ปฏิเสธ 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน MRA 0.344 ปฏิเสธ 

ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน MRA 0.014 ยอมรับ 
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โครงสร้างและอัตรากําลัง และความชัดเจนในการมอบหมายงาน เพื่อเป็นการ

สนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานต่อสภาพ

งานในปัจจุบนั และควรเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการปรับปรุงวธีิการดาํเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการทาํงานท่ีย ัง่ยนื จะนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคก์รต่อไป 

 2. องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้มีความ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และปรับปรุงสวสัดิการให้มีความเหมาะสมและ

ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร 

 3.  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรส่ง เสริม เจ้าหน้า ท่ีให้ มี

ความกา้วหนา้ในการทาํงานมากข้ึน ทั้งในเร่ืองการเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเหมาะสมและ

ยุติธรรม การสนบัสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังาน 

 4. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรมีการสร้างความมั่นใจให้แก่

เจา้หนา้ท่ีในดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ทั้งน้ี

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

5. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวสัดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ และ

เอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจท่ี มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ท่ี รัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ทศันคติต่องาน สภาพการทาํงาน การรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้ และควรทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

จาํแนกตามกลุ่มงานท่ีปฏิบติั เพื่อความชดัเจนในการศึกษามากข้ึน 
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บรรณานุกรม 

กุลโสภิษฐ ์พานิชการ. “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบทัว่ไป ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์(มหาชน).” สารนิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลบัเกริก, 2546 

จตุวฒัน์ ก่ิงบวัหลวง. “ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนต่อมาตรการจูงใจ 

พนักงานสวบสวน : ศึกษากรณพีนักงานสอบสวนในเขตจังหวดั

ฉะเชิงเทรา.” ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสังคม, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์, 2541 

ชญัญา อชิรศิลป์. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย  

บริษัท ทโีอท ีจํากดั(มหาชน).” ภาคนิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั

ราชภฎัธนบุรี, 2551 

ณฐัยา ไพรสงบ. “ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพนัต่อ 

องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงงานผลติอาหารว่างแห่งหน่ึง.” วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546 

ณฐัวตัร สนหอม. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน:  

กรณีศึกษาบริษัท สัมมากร จํากดั(มหาชน).” ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม, สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2550 

ดวงดาว เสวนันา และวไิลวรรณ เขตพงค.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการ 

ทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน.” ปริญญานิพนธ์คณะ

เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ, 2548 

บุญรวย ฤาชยั. “ความพงึพอใจของพนักงานในกลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประจําบ้านต่อสวสัดิการทีไ่ด้รับ: ศึกษากรณเีฉพาะเขต ๆ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2543 
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พลูศกัด์ิ สมบูรณ์. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทหารช้ันผู้น้อยทีป่ฏิบัติงาน 

อยู่ในมณฑลทหารราบที ่22 อาํเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี.”  

ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสังคม, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548 

รัชดาภรณ์ สงฆสุ์วรรณ. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรณีศึกษา  

สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร 

และผู้สูงอายุ.” สารนิพนธ์คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย,์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์, 2549 

เรียม ศรีทอง. “มนุษย์สัมพนัธ์.” พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต  

ฝ่ายเอกสารและตาํรา, 2540 

สิริพร อาํไพศรี. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย 

จัดเกบ็ค่าผ่านทาง การทางพเิศษแห่งประเทศไทย.” ภาคนิพนธ์คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากดั(มหาชน) 

 ฝ่ายปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวฒันะ 

THE   SATISFACTION IN THE PRACTICE OF   EMPLOYEES OF KASIKORN 

BANK  CREDIT OPERATIONS.  

CHAENG WATTANA  BUILDING  FL 

น่ิมนวล  วงคค์าํลือ1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ

วตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการปกครอง บงัคบั

บญัชา ดา้นลกัษณะงาน และดา้นเพื่อนร่วมงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) อาคารแจง้วฒันะ (2) เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฎิบตังาน

ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อาคารแจง้วฒันะในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้

วฒันะ 

 ผลการวิจยั พบวา่ ในลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัจูงใจปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง   
 2 อาจารยป์ระจาํ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานคือด้านความสําเร็จของงานและ

ปัจจยัคํ้าจุน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอในการทาํงานของพนกังานคือดา้น

ค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และ ความพึงพอใจในการทาํงาน 

ใน ดา้นความพึงพอใจในค่าตอบแทน ดา้นความพึงพอใจในการประเมินผลงานและ

จากผูบ้ ังคับบัญชาและความพึงพอใจการได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กรมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานงาน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ฝ่ายปฎิบติัการเครดิต 

ABSTRACT 

 The  purposes of this research aims to study first.  Was to study the factors 

that influence personal satisfaction in their work areas, including the success of the 

operation. The progress  of the work. Security in the workplace. The recognition. 

The commanding officer of the above. Employees and associates of the Kasikorn  

Bank of Thailand Public Company Limited  

 The result   revealed that the samples represented employee   

Kasikorn Bank (Thailand), the majority are male. Aged between 28-34 years old, 

single, a bachelor's degree. The operational  level employees. The average 

monthly income is less than or equal to 15,000 and less than or equal to 5 years  . 

   1. Individual factors, including gender, age, marital status, level of 

education, level of staff. , Salary. Period of  working time. No influence 

on customer satisfaction in the practice of Kasikorn bank employees. 

   2. Factor incentive the success of the work. Correlated with satisfaction 

in the practice of bank employees are statistically significant at the 0.05 

level is the job and working responsibility in. The  recognition. No satisfaction 

in relation to the employee's Kasikorn bank  

 3. The factors sustaining the compensation.  And the  progress 

of jobs. Correlated with satisfaction in the practice of Kasikorn 
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bank employees are statistically significant at the 0.05 level, and the 

relationship between colleagues and superiors.  The working    

conditions. No satisfaction in relation to the performance of the employees. 

 Key Words : satisfaction, Kasikorn Bank Public Company, credit operations. 

บทนํา 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ และมีความมัน่คง

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ในปัจจุบนันั้น เพื่อให้สามารถแข่งขนัและอยูร่อดไดใ้นสภาวะปัจจุบนั หากพิจารณา

ในภาพรวมจะพบว่าปัจจุบนัองค์กรต่างๆมิได้แข่งในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวแต่

ตอ้งแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกดว้ยดงันั้นทุกองค์กรจึงตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆโดย

ส่วนใหญ่พิจารณาปรับปัจจยัภายในองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงข้ึน และเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั ซ่ึงพนกังานเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ ดงันั้น

ความสาํเร็จในองคก์รในปัจจุบนัจึงเกิดจากการบริหารจดัการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้มีความสามารถท่ีจะทาํการทาํงานของพนกังานทุกคนตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ของ

องคก์ร 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาททางดา้นการเงิน 

การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและมีประสิทธิภาพดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดก็ คือ “ ทรัพยากรมนุษย ์”ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสําคญั

ท่ีสุด จากปัจจยัพื้นฐานของการบริหาร อนัประกอบดว้ย คน เงินวตัถุดิบ และวิธีการ

จดัการทั้งน้ีเพราะประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ร และการท่ีคนจะสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และความสามารถของ

ผูบ้ริหารขององค์กรจะสร้างขวญัและกาํลังใจ(morale)ตลอดจนบรรยากาศในการ

ทาํงานดีใหเ้กิดข้ึนเพื่อใหค้นในองคก์รมี ความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยให้คน

ในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มใจและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานได้อย่าง

เตม็ท่ี 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานดา้น

ต่างๆไดแ้ก่ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ดา้นความ

มัน่คงในการทาํงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการปกครอง บงัคบับญัชา ด้าน

ลกัษณะงาน และดา้นเพื่อนร่วมงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

อาคารแจง้วฒันะ 

2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฎิบตังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  อาคารแจง้วฒันะ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ” ผูว้ิจยัคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั

องคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในภาพรวมซ่ึงจะ

ทาํให้ทราบความรู้สึกและระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานเพื่อเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการสร้างแรงจูงใจขวญักาํลงัใจ ตลอดจนมาตรฐานการ

ทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อสร้างความรู้สึกภักดี  และก่อให้ เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน 

สมมุติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวถึงได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั อายุการทาํงาน อตัราเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการจูงใจ และปัจจยัคํ้ าจุน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังาน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ ,อาย,ุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา,ระดบัพนกังาน 

อตัราเงินเดืนเดือน, อายงุาน 

 

         

 

ปัจจัยการจูงใจ 

ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรับผดิชอบ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 

ปัจจัยคํา้จุน 

ดา้นค่าตอบแทน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งร่วมงาน 

ดา้นสภาพการทาํงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

 

แนวคิด 

ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้เอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานคือ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ  ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาขอ้มูลเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัดงัน้ี 

ความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั

(มหาชน)  ฝ่ายปฏิปฏิบัติการ

เครดิตอาคารแจ้งวฒันะ 
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เศกสิทธ์ิ  สุภาอว้น (2544, หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมความ

พึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความรู้สึกตึงเครียดหรือความกระวน

กระวาย หรือภาวะไม่ไดดุ้ลภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าว

ไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้

วิรุฬ  พรรณเทวี (2542, หน้า 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมาย

กบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง

ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็น

อยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะ

มีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกนั  

 กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546, หนา้ 5) กล่าววา่ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็น

การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ี

เราจะทราบว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตจากการแสดงออกท่ี

ค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและ ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้

บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิด

ความพึงพอใจในงาน 

ฉตัรชยั  คงสุข (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ

ความตอ้งการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง 

ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้

รับการตอบสนอง 

Kotler and Armstrong  (อา้งถึงในรมยช์ลี สุวรรณชยัรักษ์.2544) รายงานว่า 

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความ

ตอ้งการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตนเอง ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการ

บางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
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ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง(esteem) 

หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะ

จูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการ

กระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 

 ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)คือปัจจยัจูงใจ 

(Motivator Factors) และปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) 

 ปัจจัยจูงใจ (อา้งถึงในรมยช์ลี สุวรรณชยัรักษ.์2544)  เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั

งานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิด

ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์าร ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไดแ้ก่ (1) ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล (2). การไดรั้บการยอมรับนบัถือ(3) 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (4) ความรับผดิชอบ  (5) ความกา้วหนา้และการเจริญเติบโต  

 ปัจจัยคํ้าจุน (อ้างถึงในรมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์.2544)ปัจจยัท่ีจะคํ้ าจุนให้

แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่

สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และ

ปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ (1) เงินเดือน  (2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้

ในอนาคต การไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่ง (3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน (4) สถานะของอาชีพ เป็นท่ียอมรับนบัถือ (5) นโยบายและ

การบริหารงาน (6) สภาพการทาํงาน สถานท่ี ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม (7) ความ

เป็นอยูส่่วนตวั (8) ความมัน่คงในการทาํงาน (9) วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  

ได้แก่ “ตวักระตุน้ และ “การบาํรุงรักษา” มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของงาน ควร

พิจารณาเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 
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ระเบียบวธิิวจัิย                                                                                   

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ โดยศึกษา

น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ตอ นที่  1  เ ป็ นคําถ าม เ ก่ีย วกับลัก ษณะป ระ ช าก รศ าส ตร์ข อง ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ระดบัพนกังาน ระดบัเงินเดือน อายุงาน ลกัษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 2 

ทาง ไดแ้ก่ 

ข้อที ่1 เพศ  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale)  

ข้อที่ 2 ระดับพนักงาน  เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญติั และ

แบบสอบถามท่ีคาํถามมีหลายคาํตอบให ้โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่างๆ  

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

ดา้นปัจจยัการจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุน ประกอบด้วย ด้านลกัษณะของงาน ด้านความ

รับผดิชอบ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีทําและ ปัจจัยคํ้ า จุนคือด้านค่ าตอบแทน ด้า น

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพ

การทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

เพื่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ีค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชส้ถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่การทดสอบ

ค่า t-Test และค่า F-Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

2. คะแนนท่ีได้รับจะนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของ

ค่าเฉล่ียตามระดบัความสาํคญั 

การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส,

ระดบัการศึกษา,ระดบัพนกังาน,อตัราเงินเดือน, อายุงาน โดยการทดสอบใช้สถิติเชิง
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อา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test และ One Way ANOVA เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  และปัจจยัดา้นคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ โดยการทดสอบ

ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ใชคื้อ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของการปฏิบติังาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.5  อายุอยู่

ระหวา่ง 28-34 ปี ร้อยละ 36.8  สถานภาพโสด ร้อยละ 56.6 ระดบัการศึกษาเป็นระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 76.3 ระดบัพนกังานเป็นพนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 73.7  อตัรา

เงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท อายุงาน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ร้อยละ 

39.5 
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ผลการวเิคราะห์ตัวแปรอสิระ 

ตาราง  ปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.945 0.541 1.746 0.086 - - 

ดา้นลกัษณะงาน -0.145 0.157 -0.919 0.362 0.270 3.698 

ดา้นความรับผิดชอบ 0.176 0.118 1.494 0.140 0.281 3.564 

ดา้นความสาํเร็จของงาน -0.392 0.138 -2.848 0.006 0.253 3.948 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.047 0.160 0.291 0.772 0.145 6.915 

ดา้นค่าตอบแทน 0.346 0.116 2.980 0.004 0.197 5.065 

ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 

0.040 0.128 0.316 0.753 0.244 4.099 

ดา้นสภาพการทาํงาน 0.127 0.110 1.148 0.255 0.305 3.279 

ดา้นความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงาน 

0.669 0.120 5.598 0.000 0.192 5.214 

R =   0.915       R2  = 0.838        F-Test = 41.277       Sig. = 0.000        SE. = 0.935 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์    

 

ค วา ม พึ ง พ อใ จใ นก า ร

ปฏิบติังานของพนกังาน 

=   0.945 -0.145(ดา้นลกัษณะงาน) + 0.176(ดา้นความ

รับผิดชอบ) – 0.392 (ดา้นความสําเร็จของงาน)* + 

0.047 (ดา้นการยอมรับผิดชอบนบัถือ) + 0.346(ดา้น

ค่าตอบแทน)* + 0.040(ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

เพื่อนร่วมงาน) + 0.127(ดา้นสภาพการทาํงาน) + 

0.669 (ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน)* 

 โดย  *  ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ  **  ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สรุปผลการวเิคราะห์    

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่พนกังานธนาคารกสิกรไทยท่ีปฏิบติังาน

ท่ีอาคารแจง้วฒันะ นนทบุรี  โดยมีจาํนวน 110 คน ซ่ึงเป็นการสํารวจแบบเจาะจง ใน

ปี 2556 โดยใชสู้ตรตามสูตรของ Yamane โดยพนกังานผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษา

ทั้งหมดจาํนวน 76 คน ส่วนใหญ่เพศชายมีจาํนวน 49 คน มีอายุอยูร่ะหวา่ง  28- 34 ปีมี

จาํนวนมากท่ีสุดคือ 28 คนและส่วนใหญ่มีสถานะโสด มีจาํนวน คือ 43 คน ส่วนใหญ่

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 58คน และระดบัพนกังานท่ี

ตอบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ ระดบัพนกังานปฎิบติัการจาํนวน 56  ส่วน

ใหญ่มีอตัราเงินเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 24 คน 

และอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุดคือ  30 คน 

สมมติฐานข้อที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายุงาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) อาคาร

แจง้วฒันะ ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อาคาร

แจง้วฒันะ ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต ในลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายุงาน ท่ีต่างกนั 

ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ปัจจัยการจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ทาํงานในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฎิบติัการ

เครดิต อาคารแจง้วฒันะ  

ผลการทดสอบ ความพึงพอใจในการทาํงานโดยปัจจยัจูงใจของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั ดา้นความสําเร็จของงาน มีค่า  0.006  มีผลให้ปัจจยัการจูงใจกบัความพึง

พอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05
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ดงันั้น จึงรับสมมุติฐานวา่ดา้นความสําเร็จของงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน 

 ปัจจัยคํ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานในการทาํงานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฎิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ 

ผลการทดสอบ พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานโดยปัจจยัคํ้ าจุนของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มีค่า 

0.004 และ 0.000ตามลาํดบั มีผลให้ปัจจยัคํ้ าจุนกบัความพึงพอใจในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05  จึงรับสมมุติฐานวา่ดา้น

ค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

ปัจจัยบุคคล 

เพศ t-Test 0.441 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.069 ปฏิเสธ 

สถานสภาพสมรส F-Test 0.793 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.977 ปฏิเสธ 

ระดบัพนกังาน t-Test 0.137 ปฏิเสธ 

อตัราเงินเดือน F-Test 0.278 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.702 ปฏิเสธ 

ปัจจัยจูงใจ 

ดา้นลกัษณะงาน MRA 0.362 ปฏิเสธ 

ดา้นความรับผดิชอบ MRA 0.140 ปฏิเสธ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน MRA 0.006 ยอมรับ 

ดา้นการยอมรับนบัถือ MRA 0.772 ปฏิเสธ 

ปัจจัยคํา้จุน 

ดา้นค่าตอบแทน MRA 0.004 ยอมรับ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน MRA 0.758 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพการทาํงาน MRA 0.255 ปฏิเสธ 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานกสิกรไทย ใชแ้นวความคิดจากงานวิจยัอ่ืน ๆ ในอดีต และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีได้

ศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
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อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 64.5 อายุอยู่ระหว่าง 28-34 ปี ร้อยละ 36.8 สถานภาพโสด ร้อยละ 

56.6 ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.3 ระดบัพนกังานเป็นพนกังาน

ปฏิบติัการ ร้อยละ 73.7  อตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท อายุงาน นอ้ย

กวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ร้อยละ 39.5  

 โดยจากสมมติฐานท่ีวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่าย

ปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวฒันะแตกต่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ,อายุ, 

สถานภาพ, ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน  อายุงาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน ของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยเรียง

ตามลาํดบัจากมากสุดไปหานอ้ยสุด ดงัน้ี  ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความหน้าใน

ตาํแหน่งงาน 

 สมมติฐานท่ีวา่  ปัจจยัจูงใจ กบัปัจจยัคํ้าจุน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการ

เครดิต พบวา่ ดา้นความสาํเร็จ  ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

ส่วนปัจจยัด้าน ด้านลกัษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือด้าน
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ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านสภาพการทาํงานไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยเรียงตามลาํดบัจากมากสุดไปหา

น้อยสุด มาของการปฏิบติั งานในองค์กร มากน้อยเพียงใด,ความพึงพอใจทาํให้

พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือทางลบของพนกังานลดลงมากนอ้ยเพียงใด   

จากการศึกษาวิจยั พบว่ามีปัจจยัหลายด้านท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ คณะผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ควร

จะมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผน

ยทุธศาสตร์  กาํหนดกลยทุธ์องคก์ร  นโยบายองคก์ร  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

และพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อจะทาํให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน และจะนาํไปสู่การ

บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์ร ผูว้ิจยัใคร่ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะ

จากผลงานวจิยัดงัน้ี 

1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจัยการปฏิบัติงาน ด้านความสําเร็จของงาน ซ่ึงมีข้อคําถามดังน้ี การส่งเสริม

สนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชาในความก้าวหน้าของตําแหน่งงาน การส่งเสริม

สนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความรวดเร็วของความช่วยเหลือในองค์กร การทาํงาน

เป็นทีม ความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาในความสาํเร็จของงาน   ความช่วยเหลือจาก

เพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นวา่การทาํงานท่ีช่วยเหลือกนั การทาํงานเป็นทีม  มีผลต่อ

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงทางผู ้วิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะว่าควรนาํขอ้มูลน้ีมาเป็นแนวทางในการกาํหนดการสร้างความสัมพนัธ์

ภายในองค์กร การสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้าง

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทน ซ่ึงมีขอ้คาํถามดงัน้ี  เงินเดือนท่ีไดรั้บ การปรับ
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เงินเดือนข้ึนประจาํปี เงินโบนัสประจาํปี สวสัดิการเงินเล้ียงชีพท่ีตอบแทน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับพนักงานทุกประเภท จากการสํารวจเม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ี้

ท ํางานลักษณะเดียวกัน มีจํานวนงานเท่ากัน ค่าตอบแทนท่ีได้รับเท่ากัน และ

ค่าตอบแทนกบัสวสัดิการเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ

วา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของ

แผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์

ทางดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพื่อรักษาบุคลากรให้อยูก่บัองคก์รนานๆ ซ่ึงดา้น

ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

3. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ซ่ึงมีขอ้คาํถามดงัน้ี ระบบการ

ประเมินผลและจากผูบ้งัคบับญัชา การโยกยา้ยพนกังาน การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง 

ความกา้วหน้าของแต่ละตาํแหน่ง การสนบัสนุนของแต่ละตาํแหน่งงาน ทางผูว้ิจยัมี

ข้อเสนอแนะว่าควรจะนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการวางแผนขั้นของ

ตาํแหน่งงาน การเติบโตในสายงาน ซ่ึงจะทาํให้องค์กรมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ ทาํให้องค์กรมีประสิทธิผลให้องค์กร รวมทั้งการวางแนวทางการ

ปฎิบติังานและกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหาร 

4. ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดป้รับเปล่ียนและพฒันาการ

บริหารใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผล

กบัสภาพจิตใจของพนกังานมากจนเกินไปจนเป็นผลเสียต่อการปฏิบติังานแลว้ทาํให้

เกิดความพึงพอใจในระดบัตํ่า 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใช้

เคร่ืองมือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

ท่ีจะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้มีความละเอียดมากข้ึนในมุมมองท่ีหลากหลายและ

แตกต่างกนั 
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2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยแยกเป็นรายดา้น 

ทั้งน้ีเพื่อความชัดเจนในการนําไปพฒันาปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

3. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนกังานในแต่ละฝ่ายในบริษทัเดียวกนั เพื่อนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและ

พฒันาปรับปรุงในภาพรวมขององคก์าร 

เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานบริษัท 

กรณีศึกษา บริษัท ควอลติี ้เทรดดิง้ จํากดั 

THE FACTORS OF AFFECTING FOR THE QUALITY OF WORK LIFE OF 

THE EMPLOYEES  

A CASE STUDY OF QUALITY TRADING COMPANY LIMITED 

ปิยวรรณ  พฤกษะวนั1   รศ.กาญจนาท  เรืองวรากร2 

…………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน 

กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั”  มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน (2) เพื่อศึกษาระดับปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

พนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั จาํนวน 85 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ค่า t – test ค่า F-test และOne - way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังาน มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานสูงสุด คือ ดา้นการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน

กบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน, ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหลกัสูตรหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ยุติธรรม, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล, ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง, ดา้น

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้นภายในองค์กร และ ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอ

ลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษา และ อตัรา

เงินเดือน ส่วน เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดบัตาํแหน่ง และ อายุการทาํงานนั้น

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ  :  บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั 

Abstract 

 The  objectives  of  this  independent  study  were (1) to compare the 

factors of affecting for the quality of work life of the employees (2) to study the 

level the factors of affecting for the quality of work life of the employees   The  

samples  were  85  peoples of   QUALITY TRADING COMPANY LIMITED.   

Questionnaire  was  a  tool to collect  data. The statistics used in data analysis is the 

average standard deviation. Inferential statistics, the t - test, F-test and One - way 

ANOVA  and  then  data  processing   the statistical analysis. 

 The  results  showed  that  Quality  Staff  Ltd  factors  influencing  the  

overall  quality of  life  in  the  middle.  When  considering  the  factors  that  

influence  the  quality  of working  life ,  it  was  also  found  that  there  were  

significant  factors  affecting  the  quality of  life  the  most  is  the  life  of  the  

balance  between  working  life  and  private  life ,  followed  by  operational  

conditions.  The  hygienic  safety  and  health  of  employees.  An adequate  and  

fair  compensation.  Privacy.  The opportunity  to  develop  their  own capabilities.  

The  advancement  and  job  security.  The  interoperability  and  relations  with 

others  within  the  organization  and  the  work  that  is  valuable  to  society.  The  
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advantage of  the  different  factors  that  influence  the  quality  of  working  life  of  

employees  Quality Trading  found  that  employees  with  different  personal  

factors.  Factors  affecting  quality of  work  life  of  employees ,  different  levels  

of  education and salary  the most sex ,  age ,  marital status , that  position and 

working life  is  no  different  with  statistical  significance  at  0.05 

KEY  WORD  :  Quality Trading Company Limited. 

1.   บทนํา 

 โดยทัว่ไปแลว้ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดภายในองคก์รเพราะ

เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ตามจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้แต่ทั้งน้ี

องค์กรต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลด้วยว่ามี

ความสามารถในการทาํงานให้กบัองค์กรไดม้าก-น้อยเพียงใด หากมีการมอบหมาย

งานโดยท่ีไม่ได้ดูความสามารถของบุคคลากรก็อาจจะทาํให้งานท่ีมอบหมายไม่

ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 นอกจากน้ีการดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานก็เป็นส่วนประกอบท่ี

สาํคญัสาํหรับการทาํงานเพราะคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้าง

ความสุขในการทาํงานและสร้างความพึงพอใจของพนักงานสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงาน  ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องานและต่อองค์กร  นอกจากน้ียงัช่วย

ส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้  มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพขององค์กร  และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุและ

ส่งเสริมให้ไดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณช่วยให้องคก์รบรรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้(Hickman and Suttle, 1977 อา้งถึงในทิพวรรณ  3ศิริคูณ3, 2542)  

 คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) ของพนกังานในปัจจุบนัถือ

ไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการทาํงานของพนกังานใหมี้แรงจูงใจในการทาํงาน คุณภาพ

ชีวติการทาํงานเป็นความหมายท่ีกวา้งครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการ

ทาํงานของและบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมาย

สําคญัร่วมกนัอยูท่ี่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีทาํ
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ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (ผจญ เฉลิมสาร, 

2540) 

 ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเร่ืองท่ีสําคญัซ่ึงควรให้ความ

สนใจอยา่งยิ่ง  จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน  

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคล หรือวางแผนแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลท่ี อาจเกิดข้ึนในองค์การ เพื่อให้องค์การได้บุคลากรท่ีมี

คุณภาพตามความตอ้งการและเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานท่ีมี

คุณค่าเหล่าน้ีใหเ้หมาะสมดียิง่ข้ึนต่อไป 

1.1   วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.1.1.   เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิง จาํกดั โดยแบ่งออกเป็น องค์ประกอบ 8 ดา้น คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม , สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ

และสุขภาพของพนกังาน, ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ,โอกาสพฒันาขีด

ความสามารถของตนเอง, การปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายใน

องค์การ, สิทธิส่วนบุคคล , การดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวั และ ลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

 1.1.2   เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิง จาํกดั โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ,อายุ , 

สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อตัราเงินเดือน, ระดบัตาํแหน่ง และอายกุารทาํงาน 

1.2   สมมติฐานของการวจัิย 

 พนักงานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกัด  ท่ีมีปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล

ได้แก่  เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดบัการศึกษา , อตัราเงินเดือน , ระดบั

ตาํแหน่ง และ อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงาน แตกต่างกนั 
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1.3   กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1. เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํเสนอต่อผูบ้ริหารองคก์ารหรือ

หน่วยงาน เพื่อนาํไปกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานของ

บุคลากร  

 2. เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์าร 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา

แนวคิดทางการวจิยัต่อไป 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 สถานภาพสมรส 

1.4 ระดบัการศึกษา 

1.5 อตัราเงินเดือน 

1.6 ระดบัตาํแหน่ง 

1.7 อายกุารทาํงาน 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของ

พนักงาน 

2.1 การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2.2 สภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั ถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน 

2.3 ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

2.4 โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 

2.5 การปฏิบติังานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น

ภายในองคก์าร 

2.6 สิทธิส่วนบุคคล 

2.7 การดาํเนินชีวติท่ีสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานกบั

ชีวติส่วนตวั 

2.8 ลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 
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2. แนวคิด 

 คุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of Work Life) เป็นองคป์ระกอบ หรือมิติ

หน่ึงท่ีสําคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นัน่เอง ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2530, หนา้ 

266) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน  หมายถึง  ชีวิตการทาํงานท่ีมี

ศกัด์ิศรีเหมาะกบัเกียรติภูมิของความเป็นมนุษยข์องบุคคลซ่ึงเป็นชีวิตการทาํงานท่ีไม่

ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นแต่ละ ยุคสมยั

รวมถึงความพึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อสภาพการ

ทาํงาน 

 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตการทํางาน   Richard E. Walton (อา้งถึงใน ผจญ 

เฉลิมสาร, 2540, หนา้ 24) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะสําคญัท่ีประกอบข้ึนเป็น

คุณภาพชีวิตการทาํงานในหนงัสือ Creteria for Quality of Working life โดยแบ่งออก 

เป็น 8 ประการ คือ  

 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) 

หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

อยา่ง เพียงพอกบัการมีชีวิตอยูไ่ดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็น

ธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย  

 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (safe and healthy environment) 

หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการทาํงานตอ้ง

ไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย 

และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  

 3. เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 

(development of human capacities) งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติั 

งานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อยา่งแทจ้ริงและรวมถึงการมีโอกาสไดท้าํงานท่ีตน

ยอมรับวา่สาํคญัและมีความหมาย  

 4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 

(growth and security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ยงัช่วยให้
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ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้ง

ของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน  

 5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน 

(social integration) ซ่ึงหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้าง

สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่น

ฐานของระบบคุณธรรม  

 6. ลักษณะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 

(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให ้เกิด

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวลั 

รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มี

ความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย  

 7. ความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม (the total life space) 

เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้ชีวิตในการทาํงานและชีวิตส่วนตวั

นอก องค์การอย่างสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจาก

การปฏิบติังานมากเกินไป ดว้ยการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง 

การท่ีตอ้งคร่ําเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ  

 8. ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (social 

relevance) ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับ

วา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต 

การจาํกดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิค

ดา้นการตลาด 

 บุรเกียต์ิ   วิ ริยะสุบรรณ (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

วฒันธรรมองค์การแบบบรรษทัภิบาล  จิตสาธารณะกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี

ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึง  พบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพส่วน

บุคคลต่างกนั มีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  

การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบบรรษัทภิบาล กับคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีมี

ความสัมพนัธ์กนัทางบวก (r = .773*) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 และจิต
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สาธารณะกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ทางบวก (r = 

.801*) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  และการรับวฒันธรรมองค์การแบบบรรษทัภิ

บาลกับจิตสาธารณะสามารถพยากรณ์การมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีได้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  โดยตวัแปรทั้งสองสามารถร่วมกนัพยากรณ์การมีคุณภาพ

ชีวติการทาํงานท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยามยนตแ์ห่งหน่ึงไดร้้อยละ 68.50 

 สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 

พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.002 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ระดบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยู่ในระดบัดีมากมีเพียงดา้นเดียว คือ ด้าน

ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนท่ีเหลือระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ

บุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน

งาน ดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุล และดา้นค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและเป็นธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมซ่ึง

จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ควอลิต้ี  

เทรดด้ิง จาํกดั  มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล และ ส่วนปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ใช้วิ ธีการ เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมีจาํนวนพนักงานทั้ งส้ิน 104 คน แต่ใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 85  คน โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05  

ซ่ึงไดท้าํการแจกแบบสอบถามและสามรถเก็บกลบัคืนมาไดค้รบทั้ง 85 ชุด ลกัษณะ
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ของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 เป็นแบบเลือกรายการ(Check list)  และส่วนท่ี 2 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนน

เป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนาํขอ้มูลมา

ดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัระดบัคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน เป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) ส่วนสถิติท่ีใชอ้า้งอิงใช้ค่า เป็นแบบ Anova (F-Test และ t-Test) ในการ

ทดสอบสมมติฐาน 

4. ผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรด

ด้ิง  จาํกดั  พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.30  อายรุะหวา่ง  25-35 ปี  จาํนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.90  มีสถานภาพโสด

จาํนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 วฒิุการศึกษาระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 

54 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50  ระดบัอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,001-15,0000 บาท  

จาํนวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ระดับตาํแหน่งงาน เป็นพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 88.20 อายุการทาํงานอยู่ระหวา่ง 1-5 ปี 

จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  

 ส่วนที่ 2  ผลของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.74 

 ส่ว นที่  3  ผล กา รวิ เครา ะห์ข้อมู ลตาม สม ติฐา น ปั จจัย ส่ วนบุ คค ล ท่ี

ประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพสมรส,ระดับการศึกษา,อัตราเงินเดือน,ระดับ

ตาํแหน่งงาน และอายกุารทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ

ไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวติการงานของพนกังาน 
t-Test 

F-Test 
Sig 

Mean Std. Deviation 

เพศ 
ชาย 3.46 0.75 

1.228 0.470 
หญิง 3.61 0.67 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 25 ปี 3.45 0.54 

0.488 0.692 
25 – 35 ปี 3.55 0.68 

36 – 45 ปี 3.67 0.72 

46 ปีข้ึนไป 3.45 0.96 

สถานภาพ 

โสด 3.06 0.57 

2.299 0.107 
สมรสและอยูร่่วมกนั 3.16 0.69 

หมา้ย/หยา่/แยกกนั

อยู ่
2.68 0.69 

ระดบั

การศึกษา 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
2.44 0.59 

3.426 0.021 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย / ปวช. 
2.44 0.55 

อนุปริญญา / ปวส. 2.68 0.63 

ปริญญาตรี 2.72 0.51 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
2.44 0.59 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวติการงานของพนกังาน 
t-Test 

F-Test 
Sig 

Mean Std. Deviation 

อตัรา

เงินเดือน 

(บาทต่อ

เดือน) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 3.35 0.62 

2.786 0.046 
10,000 – 15,000 บาท 3.53 0.68 

15,001 – 20,000 บาท 3.49 0.74 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 3.83 0.69 

ระดบั

ตาํแหน่ง 

พนกังานระดบั

ปฏิบติัการ 
3.61 0.70 

2.344 0.361 

หวัหนา้ 3.55 0.71 

อายกุาร

ทาํงาน 

ตํ่ากวา่ 1 ปี 3.57 0.64 

2.224 0.092 
1 – 5 ปี 3.67 0.73 

6 – 10  ปี 3.34 0.64 

10 ปีข้ึนไป 3.51 0.78 

 

 

5.  สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ท่ี

มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

แตกต่างกนั สามารถสรุปได ้คือ พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา และ อตัราเงินเดือน ต่างกัน มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานแตกต่าง และในส่วนของ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัตาํแหน่ง และอายุการทาํงาน ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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 5.2  อภิปรายผลการวจัิย   ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั มีประเด็นท่ี

น่าสนใจในการอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ พนกังาน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษา และ 

อตัราเงินเดือน ส่วน เพศ , อาย ุ, สถานภาพสมรส ระดบัตาํแหน่ง และ อายุการทาํงาน 

นั้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัใน

การศึกษาท่ีสูงจะไดค้่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย จึงทาํให้เกิดความแตกต่างกนัใน

ดา้นของคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน 

 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี 

เทรดด้ิงจาํกัด รายด้านท่ีอยู่ในระดับสูงมี 4 ด้าน คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม, ด้านสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล และ ดา้นการดาํเนินชีวิตท่ี

สมดุลระหวา่ชีวิตการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานรู้สึกมีความ

พอใจปัจจยัขา้งตนน้ีอยูแ่ลว้จึงใหค้ะแนนทั้ง 4 ดา้นน้ีสูงท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั รายดา้นท่ีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มี  4 ดา้น คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน, ดา้นโอกาส

พฒันาขีดความสามารถของตนเอง, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้นภายในองค์กรและด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

พนกังานยงัมีความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานทั้ง 4 ดา้นท่ียงัไม่เห็นถึงความแตกต่างจึงให้คะแนนเพียงแค่ระดบัปานกลาง 

แต่ในภาพรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานอยู่ใน

ระดบัปานกลาง   

 5.3   ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย   จากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามท่ีได้เสนอข้างต้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
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พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จาํกดั พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานใน

ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม เม่ือพิจารณาแลว้ ค่าตอบแทน 

เช่น อตัรา 

ค่าปฏิบติังานเวร ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง รวมทั้งค่าสวสัดิการต่าง ๆ ควรมีความ

เหมาะสม 

กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัพนกังานบริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะงาน

คลา้ยคลึงกนั เพื่อเป็นแรงจูงใจ เพิ่มขวญัและกาํลงัใหแ้ก่พนกังาน ให้ทาํงานดว้ยความ

เตม็ใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ดา้นสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะและ

สุขภาพของพนกังาน นอจากการดูแลเร่ืองสถานท่ีปฏิบติังานท่ีตอ้งถูกสุขลกัษณะแลว้ 

ทางบริษทัฯ ควรจะพิจารณาจดัหาอุปกรณ์ในการทาํงานท่ีมีความสามารถสูงให้กบั

พนกังานเพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จของงานบรรลุไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องบริษทั 

 3. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน บริษทัฯควรให้ ความสําคญั 

โดยยดึหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลงานท่ีมีความเท่ียงตรง โดยเนน้การประเมิน

ท่ีผลงานเป็นหลกัและนอกจากน้ีในการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ของทางบริษทัฯจะตอ้ง

คาํนึงความถูกตอ้ง เหมาะสม และยติุธรรม เพื่อเพิ่มขวญั และกาํลงัใจแก่พนกังาน 

 4. ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถ ผูบ้ริหารควรพิจารณาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน ทาํให้เกิดทกัษะ และความชาํนาญ ทนักบั

เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อให้บริษทัฯ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ี

แทจ้ริง  

 5. ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองคก์ร ควรจดั

ให้มีการประชุม(Workshop) ร่วมกนั เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ

ภายในบริษทัฯ  และควรสนบัสนุนส่งเสริมให้พนกังานเกิดความสามคัคีโดยเนน้การ

ทาํงานเป็นทีม ซ่ึงจะเป็นผลแห่งความสาํเร็จในการงานไดง่้ายข้ึน  
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 6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ควรใหพ้นกังานไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นในการ

แกไ้ขปัญหา หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดทุ้กโอกาส เพราะจะทาํให้พนกังานเกิด

กาํลงัใจในการทาํงานยิง่ข้ึน และมีความรู้สึกของการเป็นเจา้ของของบริษทัฯร่วมกนั 

 7. ด้านการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

ระยะเวลาในการทาํงานของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานได้ตั้งไว ้คือ 8 

ชัว่โมง ต่อวนั และหากมีการทาํงานล่วงเวลาก็มีการคิดค่าตอบแทนให้กบัพนกังานอีก

ต่างหาก จึงจะทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในส่วนน้ี 

 8. ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม บริษทัฯ ควรมีการจดักิจกรรมร่วมกบั

ชุมชนท่ีแวดลอ้มอยู ่ ซ่ึงตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่ือเสียงของ

บริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานเกิดรู้สึกว่าตนเองและบริษทัมีประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคมท่ีอยูร่่วมกนัโดยแทจ้ริง 

 5.3   ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานกบั

ความผูกพนัต่อองค์การและแรงจูงใจในการทาํงานเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได ้

และเป็นการรวบรวมขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวจิยั โดยการเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆท่ี

ใช้ในการศึกษาวิจยั เช่น ความเครียดในการทาํงาน ความรู้สึกท่ีดีต่อบรรยากาศ

องคก์าร จิตสาํนึก ค่านิยม เป็นตน้ เพื่อนาํไปศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆนั้นมีผลต่อ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานอยา่งไร 

 3. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงจะส่งผลทาํใหก้ารศึกษาวจิยัเกิดความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน 
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การดําเนินชีวติในสังคมของอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติด 

FORMER DRUG CONVICTS LIVING IN SOCIETY 

นิศา  ศิลารัตน์ 1  ดร.สัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ 2 

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อน

ออกมาดาํเนินชีวิตในสังคม การดาํเนินชีวิตในสังคม และปัญหาอุปสรรคของการ

ดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้้องขงัคดียาเสพติด การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อดีตผูต้อ้งขงัในคดี

ยาเสพติดท่ีรับโทษอยู่ในเรือนจาํไม่ตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 10 คน และใชก้ารวิเคราะห์

ข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Analysis) โดยบรรยายให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั   

 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลได้รับการอบรมในด้านวิชาชีพ และคุณธรรม 

จริยธรรมภายในเรือนจาํ โดยการอบรมในดา้นวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่สามารถนาํความรู้มา

ใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบนัได้ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความพึงพอใจในการอบรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรม และต้องการให้มีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง

เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นส่ิงสําคญัในการตดัสินใจไม่กระทาํผิดซํ้ า การดาํเนินชีวิตในสังคม

ของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดหลงัพน้โทษ พบวา่อดีตผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความสุข และ

ไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั โดยมีคาํสั่งสอนทางศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียว

จิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเข้าใจ แต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคในด้าน การทํางาน 

เน่ืองจากขาดหน่วยงานท่ีสนบัสนุนในการรับเขา้ทาํงาน และมีอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ:  การดาํเนินชีวติในสังคม ,  อดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 



310 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to investigate the readiness of drug convicts before living 

in society, while living in society and the problems and obstacles encountered by former 

drug convicts living in society. The study was a qualitative research. Data was collected 

by interviewing ten former drug convicts imprisoned for no less than five years. 

Descriptive data analysis was used by describing in line with the research objectives. 

 According to the findings, the respondents had vocational training in 

prison. Most of the former drug convicts were unable to implement knowledge in 

current occupations, but felt satisfied with moral and ethical training.  Furthermore, 

the respondents wanted more serious moral and ethical training, because morals and 

ethics are essential to the decision to avoid re-committing crimes. Concerning the 

social lives of former drug convicts following release from prison, most former drug 

convicts were found to be happy with no current problems in daily life. The former 

drug convicts had received religious teachings with instruction about understanding 

families and society. However, the former drug convicts encountered problems and 

obstacles in work due to a shortage of agencies promoting employment for former 

convicts and increasing age. 

KEYWORDS : DRUG CONVICTS, LIVING IN SOCIETY 

1. บทนํา 

สภาพของสังคมในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมแบบ

เกษตรกรรมท่ีมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นสังคมอุตสาหกรรม ทําให้มีคนต่าง

วฒันธรรมยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จึงมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ในเมืองหลวง ทาํให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่กนัอย่างแออดัมากข้ึน มีการแข่งขนัสูง ทาํให้

เกิดการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดั ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม คนในสังคมจึง

อยูก่นัอยา่งหวาดระแวงต่างคนต่างอยู ่ขาดความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัของชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ยิง่เป็นช่องทางให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากข้ึนตามมา 
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 ปัญหาอาชญากรรมท่ีเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน คือปัญหายาเสพติด 

เน่ืองจากปัญหายาเสพติด เป็นภยัต่อสังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้ งในด้านทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตและร่างกาย รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ และ

เจา้หนา้ท่ีจาํนวนมาก ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งตวัผูเ้สพเองก็จะ

มีพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีก่อให้เ กิดปัญหาสังคม ซ่ึงผลกระทบของปัญหา

อาชญากรรมอาจมีความรุนแรงจนนาํไปสู่ปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติได ้ 

 ปัจจุบนั ถึงแมว้า่รัฐบาลในทุกสมยัไดต้ระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหายา

เสพติด แต่ก็ยงัมีผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัคดียาเสพติดเพิ่มมากข้ึน นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2552 มีจาํนวน 79,306 คน จนถึง ปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 131,282 คน เม่ือมีการกระทาํ

ความผดิ และถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยคดีการคา้ยาเสพติดจะมีโทษจาํคุกเป็นระยะ

เวลานาน ถา้หากไดรั้บโทษนานหลายปี เม่ือพน้โทษออกมาพบกบัสังคมภายนอกท่ีได้

มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ทาํให้ตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการดาํเนินชีวิตเพื่อออกมาสู่

สังคมภายนอก หลงัจากตดัขาดจากสังคมเป็นระยะเวลานาน ตอ้งเรียนรู้ในการอยู่

ร่วมกบัสังคมภายนอก ถ้าหากคนใดไม่สามารถปรับตวัได้หรือสังคมภายนอกไม่

ยอมรับก็อาจตกเป็นเหยือ่ หรือกระทาํผดิซํ้ าอีก 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการดาํเนิน

ชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด ท่ีเคยจาํคุก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก

ผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นเรือนจาํเป็นระยะเวลานาน เม่ือออกมาดาํเนินชีวิตในสังคมภายนอกท่ี

เกิดการเปล่ียนแปลง จึงต้องการทราบว่าผูพ้น้โทษสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ

สังคมไดอ้ยา่งปกติสุขหรือไม่เพียงใด และตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

ดา้นใดบา้ง ผลวิจยัในเร่ืองน้ี จะสามารถนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้น้โทษ เพื่อ

เป็นแนวทางสําหรับผูพ้น้โทษในการดาํเนินชีวิต และเป็นแนวทางต่อสังคม หรือ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ให้การยอมรับ และให้โอกาสต่อผู ้

ท่ีเคยกระทาํความผดิต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงั ก่อนออกมาดาํเนินชีวิตในสังคม 

2. เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการวจิยั 

       การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด 

โดยมีโทษจาํคุกและอยูใ่นเรือนจาํไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ข้ึนไป จาํนวน 10 คน            

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คืออดีตผูต้อ้งขงัท่ีเคยไดรั้บโทษในคดียาเสพติด 

ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

1. ไดแ้นวทางในการพฒันาการช่วยเหลือผูพ้น้โทษ ไม่ใหก้ลบัมากระทาํผดิซํ้ าอีก 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นนโยบายในการหาแนวทาง และรูปแบบท่ีเหมาะสม

ในการเตรียมความพร้อมก่อนพน้โทษใหก้บัผูต้อ้งขงั  

2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง  “การดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด” ผูศึ้กษา

ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

 2.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม 

 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาชญากรรมไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก

พนัธุกรรม หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม แต่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรม

- ผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด - การเตรียมความ

พร้อมก่อนพน้โทษ 

- การดาํเนินชีวติใน

สงัคม 

 

- แนวทางในการ

พฒันาช่วยเหลือ 

- ไม่กลบัไปกระทาํ 

ผิดซํ้ า 
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อาชญากรรมจากบุคคลใกลชิ้ด มีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการ คือ องคป์ระกอบแรก 

เน้ือหาสาระสําคญัของส่ิงท่ีถูกเรียนรู้ (Content of What is Learned) หมายความถึง 

เทคนิคพิเศษในการประกอบอาชญากรรม แรงดลใจ ท่ีเหมาะสม แรงกระตุน้ การ

อธิบายดว้ยหลกัเหตุผล ทศันคติ และการทาํให้บุคคลคลอ้ยตาม หรือเห็นดว้ยกบัการ

กระทาํผดิกฎหมาย ส่ิงเหล่าน้ี เป็นองคป์ระกอบของการรู้สึกนึกคิด หรือแนวความคิด 

แต่ไม่ใช่การกระทาํ 

 องคป์ระกอบท่ีสอง คือ กระบวนการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึน (Process by which the 

Learning takes place) การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีใกลชิ้ด ซ่ึง

ไม่ไดเ้ฉพาะการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใกลชิ้ดเท่านั้น บุคคลสามารถผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ไดเ้ช่นกนัหากวา่ไดมี้โอกาสคบหาสมาคมกบัตน้กาํเนินพฤติกรรมอาชญากรรม 

(Aker, 1994)นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรู้ยงัข้ึนอยูก่บั ความถ่ี(Frequency) ระยะเวลา 

(Duration) การให้ความสําคญั (Priority) และความเขม้ขน้ (Intensity) สําหรับ ความถ่ี 

คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์กับพฤติกรรมอาชญากรรมบ่อยคร้ัง ระยะเวลา คือ 

ช่วงเวลาท่ีมีประสบการณ์กบัพฤติกรรมผดิกฎหมาย การใหค้วามสาํคญั คือ การเรียนรู้

อาชญากรรมในวยัเด็ก จะมีอิทธิพลมากต่อบุคคลนั้น และ ความเขม้ขน้ คือ ความรัก 

ความเคารพ ต่อบุคคลท่ีมาถ่ายทอด เป็นกรณีเก่ียวกับช่ือเสียง หรือบารมีของต้น

กาํเนิดพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงซทัเธอร์แลนด ์ไดใ้ห้ความสําคญัต่อ “ความเขม้ขน้” 

วา่มีอิทธิพลมากท่ีสุด เม่ือบุคคลไดมี้การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม บ่อยคร้ัง เป็น

เวลานาน ในระยะตอนตน้ของชีวิต และจากบุคคลท่ีมีความสําคญั หรือมีช่ือเสียงแล้ว 

บุคคลจะมีแนวโนม้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายมากข้ึน (Sutherland, 1947) 

 2.2 ทฤษฎตีีตรา 

ฮาวเ์วิดร์ เบคเกอร์ ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีสังคมให้คาํนิยาม และวิธีการโตต้อบ

ต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนว่า “ขั้นตอนสําคญัท่ีสุดในกระบวนการสร้างรูปแบบท่ีมัน่คง

ของพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรืออาชญากรรม คือ ประสบการณ์จากการท่ีถูกจบักุม และ

ถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน การท่ีบุคคลจะเขา้มาอยู่ใน

ขั้นตอนน้ี ข้ึนอยู่กบัการท่ีบุคคลอ่ืนในสังคมกระทาํต่อเขา การท่ีถูกจบักุม หรือถูก

ประณามวา่เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน จะมีผลสาํคญัภายหลงัต่อการท่ีบุคคลจะ
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เขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคม และการสร้างความรู้สึก หรือความสํานึกวา่เป็นบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน” (Becker, 1963 : 31) 

 เบคเกอร์ อธิบายพฤติกรรมเบ่ียงเบนว่า เกิดจากปฏิกิริยาโตต้อบของคนใน

สังคม กล่าวคือ กลุ่มคนในสังคมได้สร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยการกําหนด

หลักเกณฑ์เพื่อทําให้พฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม เป็น

พฤติกรรมเบ่ียงเบน และได้นําหลกัเกณฑ์น้ี ไปใช้ตีตราบุคคลบางประเภท ทาํให้

บุคคลเหล่านั้นเป็นคนนอกสังคม บุคคลใดก็ตามท่ีจะกลายเป็นคนนอกสังคม ข้ึนอยู่

กบัผลจากการตีตรามากกวา่การกระทาํท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ของบุคคลนั้น เช่น ผูช้ายผิว

ดาํท่ีไปทาํร้ายผูห้ญิงก็มีแนวโนม้จะถูกสังคมลงโทษ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูช้ายผิวขาว

ท่ีทาํผิดในลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ เบคเกอร์ แสดงถึงว่า กระบวนการท่ีบุคคลถูกตี

ตราวา่เป็นอาชญากร หรือเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน เหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

หรือสภาพแวดลอ้มดว้ย 

2.3 ทฤษฎพีนัธะทางสังคม 

 ทราวิส เฮอร์ชิ   กล่าวว่า  ไม่จ ํา เป็นต้องอธิบายถึงแรงจูงใจในการก่อ

อาชญากรรม เน่ืองจากมนุษยมี์ความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะประกอบอาชญากรรม

อยู่แล้ว จึงควรหาคาํตอบว่าเหตุใดบุคคลจึงไม่ประกอบอาชญากรรม โดยได้เสนอ

ทฤษฎีท่ีมีใจความสาํคญัวา่ บุคคลท่ีมีความผกูพนักบัองคก์ารหรือกลุ่มในสังคม ไดแ้ก่ 

ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน มักจะมีแนวโน้มไม่ประกอบอาชญากรรม โดยมี

องคป์ระกอบของพนัธะทางสังคม ดว้ยกนั 4 ประการ (Hirschi, 1969) คือ  

 1) ความผกูพนั (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผกูพนั รักใคร่ต่อ

บุคคลอ่ืน หรือมีความสนใจในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพนัน้ีเป็น

องค์ประกอบพื้นฐานท่ีจะทาํให้บุคคลเกิดการยอมรับบรรทดัฐานของสังคม ส่งผลให้

บุคคลสร้างสามญัสํานึกท่ีจะควบคุมตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดงันั้นความผูกพนัจึง

เป็นองคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรักของ พนัธะสัญญาท่ีผกูมดับุคคลท่ีมีต่อสังคม 

2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลถูกผกูมดักบัการดาํเนินชีวิต

ตามธรรมนองคลองธรรมของสังคม คือการไดศึ้กษาเล่าเรียนเพื่อท่ีจะประกอบอาชีพโดย

สุจริต มีครอบครัว  ท่ีอบอุ่น เพื่อจะไดป้ระสบความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้บุคคลไม่อยาก
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กระทาํผิดกฎหมาย เน่ืองจาก เป็นการท่ีจะต้องสูญเสียความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น ข้อ

ผกูมดัจึงเป็นองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผล ของพนัธะสัญญาท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

3) การเขา้ร่วม (Involvement) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของสังคม เช่น การทาํงาน มีกิจกรรมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็น

เหตุใหบุ้คคลถูกจาํกดัเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาส่วนมากไดถู้ก

ใชไ้ปกบักิจกรรมของสังคม ดงันั้นการเขา้ร่วม ถือเป็นองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมของ

พนัธะสัญญาท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

4) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ระดบัของความเช่ือถือท่ีบุคคลมีต่อค่านิยม 

และบรรทดัฐานของสังคม หากบุคคลใดมีความเช่ือต่อค่านิยม และบรรทดัฐานทาง

สังคมสูง ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ทาํผิดกฎระเบียบของสังคม ดงันั้น ความเช่ือจึงเป็น

องคป์ระกอบดา้นจริยธรรมของพนัธะสัญญาผกูมดัท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปลดปล่อย และ การเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม

ของผู้ต้องขังหลงัการพ้นโทษ 

 การเตรียมการปลดปล่อย (Pre-release) หรือการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัท่ีจะไดรั้บ

การปลดปล่อยจากเรือนจาํ ให้สามารถปรับตวัให้กลบัสู่ครอบครัว สังคม และมีชีวิต

ปกติ ตลอดจนมีอาชีพสุจริตท่ีสามารถเล้ียงครอบครัวและตนเองได ้ถือเป็นการป้องกนั

สังคมจากอาชญากรรมได้อีกวิธีหน่ึง แต่จากสภาพแวดล้อมในเรือนจาํท่ีแตกต่างจาก

สังคมภายนอก การท่ีผูก้ระทาํความผิดตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นเรือนจาํนานๆ ทาํให้ตอ้งประสบ

ปัญหาในการปรับสภาพชีวิตเพื่อกลบัสู่ชีวิตปกติในสังคม ดงันั้น เรือจาํและทณัฑสถาน

จึงตอ้งมีการเตรียมการปลดปล่อย เพื่อให้ผูต้อ้งขงัมีความพร้อมท่ีจะออกไปดาํเนินชีวิต

ในสังคมภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ (กนกเรขา สุวรรณกิจ, 2545 : 35) 

 2.5 การดําเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม 

 กระทรวงยติุธรรม ไดจ้ดัทาํโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ

จา้งงานผูต้อ้งหาตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ผูต้อ้งขงั ผูถู้กคุม

ความประพฤติ และเยาวชนท่ีรับการฝึกอบรม เขา้ทาํงานในหน่วยงานของรัฐในสังกดั

กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมีรายได้
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ประจาํระดบัหน่ึง ท่ีจะช่วยให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีความ

ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า รวมทั้งปรับเปล่ียน

ทศันคติของสังคมใหย้อมรับ โครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้

โอกาสผูพ้น้โทษท่ีเคยดาํเนินชีวิตผิดพลาด และพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีของสังคม 

เน่ืองจากปัจจุบนัสังคมยงัมีทศันคติต่อบุคคลเหล่าน้ีในเชิงลบ ทาํให้ผูพ้น้โทษประสบ

ปัญหาต่างๆ เช่น การวา่งงานทาํให้ไม่มีรายไดท่ี้จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว

ได ้บางคนคิดกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า กลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป (สัญญพงศ ์ ล่ิม

ประเสริฐ และคณะ, 2555 : 54) 

 2.6   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุกัญญา กาญจนรัตน์ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ

คาดหวงัหลงัพน้โทษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาลกัษณะของปัจจยัพื้นฐานผูต้อ้งขงั

ในขณะตอ้งโทษในทณัฑสถานเปิด ศึกษาความคาดหวงัต่อการดาํเนินชีวิตหลงัพน้

โทษ และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานต่อความคาดหวงั ต่อการดาํเนินชีวิต

หลงัพน้โทษ ผูต้อ้งขงัมีความคาดหวงัในการประกอบอาชีพสุจริต จะกลบัตนเป็นคน

ดี ไม่คิดท่ีจะกระทาํผิดอีก ดว้ยจิตสํานึกท่ีจะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ตามท่ี

ครอบครัวและหน่วยงานได้ให้โอกาส จึงทาํให้ผูต้ ้องขงัใช้ความคาดหวงัมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมในการเป็นคนดีของสังคม โดยมีครอบครัว และ

หน่วยงานสนบัสนุนความคาดหวงันั้นให้เป็นจริง ส่วนความคาดหวงัต่อครอบครัว 

พบว่าผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความคาดหวงัต่อครอบครัวในระดบัมากท่ีสุด จากการท่ี

ครอบครัวยงัคงมาติดต่อเยี่ยมเยียน ทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 

การท่ีครอบครัวใหก้ารยอมรับ ใหโ้อกาสกลบัตนเป็นคนดี ส่งผลให้ผูต้อ้งขงัเกิดความ

คาดหวงัต่อครอบครัว คือ ครอบครัวพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ เห็นได้

จากผูต้อ้งขงัคาดหวงัว่า ครอบครัวให้การยอมรับ ดว้ยการแสดงออกถึงความยินดีท่ี

ผูต้ ้องขังจะพ้นโทษ ให้อภัย ในความผิดท่ีผ่านมา ให้โอกาสกลับไปอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวอีก ครอบครัวจะให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนให้ทาํในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ ไดรั้บกาํลงัใจดว้ยการไม่รังเกียจท่ีเคยไดรั้บโทษมาก่อน ผูต้อ้งขงัคาดหวงั
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วา่จะออกไปประกอบอาชีพสุจริต ตอ้งการกลบัตนเป็นคนดี ครอบครัวจะให้โอกาส

ในการกลบัไปอยูร่่วมดว้ย และคอยช่วยเหลือ ทว้งติงไม่ใหก้ระทาํผดิอีก 

 บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (2546) ศึกษาเร่ือง การนาํความรู้ของผูต้้องขงัพน้

โทษท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : 

กรณีศึกษาเรือนจาํพิเศษธนบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาในเร่ืองการนาํความรู้ของผูต้อ้งขงัพน้โทษท่ีผา่นการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ

ของกรมราชทณัฑ์ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และสาเหตุท่ีผูพ้น้โทษไม่นาํความรู้ท่ี

ไดรั้บไปประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ การท่ีผูโ้ทษไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการ

ฝึกอบรมมาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพราะมีความตั้งใจในการฝึกอบรมและมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ มีท่ีอยู่อาศยัใกลแ้หล่งชุมชนและมีทุนใน

การประกอบอาชีพ ทาํให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรมได ้

การท่ีผู ้พ้นโทษไม่ได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรม

ราชทณัฑ์มาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพราะขณะอบรมไม่ค่อยมีความสนใจ และเม่ือ

พน้โทษออกมาแลว้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพ ปัจจยัท่ี

สาํคญั คือ การขาดทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ ทาํใหพ้วกเขาไม่สามารถนาํความรู้

ไปใชป้ระกอบอาชีพได ้

 ฆนิศา งานสถิร (2553) ศึกษาเร่ือง กระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคม

ไปสู่การปฏิบติัของกรมราชทณัฑ์ : การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียม

ความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัการจดัการกบัการลดการตีตรา การ

ประทบัมลทิน และการเสริมพลงัอาํนาจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมความพร้อม

ผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย ปัจจยัสนบัสนุน ปัญหาอุปสรรค และเพื่อคน้หาแนวทาง ในการ

พฒันากระบวนการนาํนโยบายคืนคนดีสู่สังคมในส่วนการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงั

ก่อนปล่อยไปสู่การปฏิบติัให้เกิดความเหมาะสม โดยผลการศึกษาการนาํนโยบายคืน

คนดีสู่สังคมไปสู่การปฏิบติั เป็นกระบวนการของการใชก้ระบวนทศัน์ ค่านิยม และ

กระแสสังคมท่ีมีความเป็นพลวตั โดยเฉพาะประเด็นในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และ
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ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าใช้ในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คืออดีตผูต้อ้งขงัท่ีเคยตอ้งโทษอยู่ในเรือนจาํ

ในคดียาเสพติด ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน โดยมีความผดิในคดียาเสพติด  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวยั 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ 

ส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 

2) ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง และทาํหนงัสือขออนุญาตหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดจาํนวน 10 ราย และผูว้ิจยั

ใหท้างหน่วยงานทาํการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด

โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

 ส่วนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนพน้     

 ส่วนท่ี 3 การดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงั  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ หรือ ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  

 3) ผูว้ิจยัเร่ิมตน้สร้างสัมพนัธภาพกบักลุ่มเป้าหมาย โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของทางหน่วยงานท่ีทางหน่วยงานจดัให้กบัอดีตผูต้อ้งขงัไดแ้ก่ กิจกรรมทางศาสนา 

และ กิจกรรมวนัแม่  

 4) เม่ือกลุ่มเป้าหมายยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ผูว้ิจยัจะเร่ิมทาํการสัมภาษณ์โดย

การสนทนาในเร่ืองทัว่ๆไปก่อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผอ่นคลายในการให้สัมภาษณ์ 

และผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตในการใช้เคร่ืองบนัทึกการสนทนา โดยมีขอ้ตกลงระหว่าง

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัว่าเป็นการให้ไดม้าซ่ึงความครบถว้นของขอ้มูล และผูว้ิจยัจะ
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เก็บขอ้มูลท่ีทาํการบนัทึกเป็นความลบั และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายตอบคาํถาม

โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาโวหาร 

(Descriptive) โดยอธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เร่ืองการดาํเนินชีวิตในสังคมของ

อดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด และบรรยายให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั โดย

ทาํการตดัคาํใหส้ัมภาษณ์ท่ีสาํคญัมาทาํการเนน้ใหเ้ห็นถึงประเด็นสําคญัและขอ้คน้พบ

ท่ีสําคัญ พร้อมทั้ งบรรยายให้ต่อเ น่ือง เ ช่ือมโยง มี เหตุผลและสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวจิยั 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิจัย เร่ือง การดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้้องขงัคดียาเสพติด 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 จากผลการวจิยัทั้งหมด 10 ราย ประกอบดว้ย เพศชาย จาํนวน 5 ราย และ เพศ

หญิงจาํนวน 5 ราย ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุตั้งแต่ 29-67 ปี มีสถานภาพการสมรส โสด 4 ราย 

สมรส 5 ราย และหยา่ร้าง 1 ราย ผูใ้ห้ขอ้มูล 6 คน มีอาชีพ โดยมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 

1,000-25,000 ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่มีอาชีพเน่ืองจากมีอายุมาก ไม่มีใครรับเขา้ทาํงาน 

หรือมีครอบครัวท่ีสามารถใหค้่าใชจ่้ายต่อเดือนได ้ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี มีเพียงรายเดียวท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูใ้ห้ขอ้มูล 6 คน อาศยั

อยูก่บัครอบครัว นอกนั้นอยูล่าํพงัเพียงคนเดียว เน่ืองจากผูท่ี้อาศยัอยูเ่พียงลาํพงัอยูใ่น

เรือนจาํเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถจาํไดว้า่ญาติพี่นอ้ง หรือบา้นเดิมตนเองอยูท่ี่ไหน   

2. การเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษ 

 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษผูว้ิจยั

สรุปไดว้า่ เรือนจาํไดเ้ตรียมความพร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น

การฝึกอาชีพ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น การอบรมตดัเยบ็เส้ือผา้ เสริมสวย ดนตรี 



320 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

โภชนาการ ช่างตดัผม นวดแผนโบราณ ช่างไม ้ชา้งไฟ ช่างประปา คอมพิวเตอร์ ตดัต่อ

วีดีโอ และทางดา้นศาสนา เป็นตน้ ผูใ้ห้ขอ้มูล  8 คน มีความพอใจกบัการอบรมภายใน

เรือนจาํ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายไม่สามารถนาํความรู้จากการอบรมภายในเรือนจาํมาใช้

ประกอบอาชีพในปัจจุบนัไดเ้น่ืองจากอุปสรรคดา้นอายุ ดา้นเงินทุน และการประกอบ

อาชีพในปัจจุบนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากภายในเรือนจาํมาเลย  

 ส่วนการอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูล 8 คน มีความพึงพอใจใน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีภายในเรือนจาํมีการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ แต่อยากให้มี

การอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยา่งจริงจงัมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายมี

ความตระหนกัว่าการไดรั้บการอบรมสั่งสอนทางศาสนาสามารถเปล่ียนแปลงจิตใจ

ผูใ้หข้อ้มูลทาํใหไ้ม่คิดจะกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีก  

 ผูใ้หข้อ้มูล 9 คน มีขอ้เสนอแนะในเร่ืองความตอ้งการใหท้างเรือนจาํปรับปรุง

ในดา้นการใชค้วามรุนแรง ส่ือสารดว้ยถอ้ยคาํหยาบคาย คุณธรรมจริยธรรม และการ

แบ่งชั้นวรรณะของเจา้หน้าท่ีภายในเรือนจาํท่ีกระทาํต่อผูต้อ้งขงั ส่วนในการอบรม

ดา้นอาชีพตอ้งการใหเ้รือนจาํติดตามการดาํเนินชีวติของผูพ้น้โทษหลงัจากออกมาจาก

เรือนจาํว่ามีการดาํเนินชีวิตอย่างไร ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นใดบา้ง และอยากได้

เงินทุนเพื่อสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมภายในเรือนจาํ เน่ืองจากผูใ้ห้

ขอ้มูลมีความรู้ในการประกอบอาชีพจากเรือนจาํหลายดา้น แต่ไม่มีการสนบัสนุนให้

เกิดเป็นอาชีพไดจ้ริงหลงัพน้โทษออกมาจากเรือนจาํ 

3. กระบวนการในการดาํเนินชีวติในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

 จากการสัมภาษณ์ ในเร่ืองการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด

หลงัพน้โทษ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูใ้ห้ขอ้มูลพน้โทษออกจากเรือนจาํตั้งแต่ 3 เดือน ถึง   

10 ปี ผูใ้ห้ขอ้มูล 9 คน มีความสุข และไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั 

เน่ืองจากมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเขา้ใจ โดยมีเพียงผูใ้ห้

ขอ้มูล 1 ราย ท่ีรู้สึกทอ้แทใ้นการดาํเนินชีวิตเน่ืองจากสามีซ่ึงเป็นหลกัของครอบครัว

เสียชีวิตไปได้ไม่นาน จึงยงัไม่สามารถหาแนวทางในการดาํเนินชีวิตได้ ผูใ้ห้ขอ้มูล 5 

คน มีปัญหาในการสมคัรงานในตอนแรกท่ีพึ่งออกจากเรือนจาํ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ี

เคยตอ้งโทษ จึงไม่ไดรั้บการพิจารณาให้เขา้ทาํงาน และมีผูใ้ห้ขอ้มูลอีก 5 คน ท่ีมี
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ปัญหาในด้านการทาํงานเน่ืองจากสูงอายุ และไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ผูใ้ห้

ขอ้มูลทุกรายไม่คิดจะกลบัไปกระทาํผิดซํ้ า เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งสอนทางศาสนา และ

รู้สึกเขด็หลาบกบัการตอ้งดาํเนินชีวิตในเรือนจาํ ผูว้ิจยัพบขอ้มูลสําคญัวา่มีผูใ้ห้ขอ้มูล 

2 คน กล่าววา่ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํผิดจริง แต่เน่ืองจากความบกพร่องของกระบวนการ

ยุติธรรมจึงทาํให้ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํ ผูใ้ห้ขอ้มูลให้เหตุผลว่าผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ทราบ

วา่บุคคลใกลชิ้ดท่ีตนคบคา้สมาคมดว้ยเป็นผูข้ายยาเสพติด จึงทาํให้โดนตาํรวจจบัไป

ดว้ย และผูใ้ห้ขอ้มูล 7 คน ตอ้งการให้มีมูลนิธิหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

ให้การอบรม สั่งสอน เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ และให้ทุนหรือหาอาชีพให้กบัผูพ้น้โทษ 

เพื่อใหผู้พ้น้โทษมีพื้นฐานในการดาํเนินชีวติเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้เพิ่งพน้โทษและยงัไม่

มีแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีแน่นอน 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีต

ผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

 จากการท่ีผู ้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรัชญาหรือ

แนวทางในการดาํเนินชีวิต ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายไม่ตอ้งการกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ า เน่ืองจากไม่ตอ้งการเขา้ไปอยู่ในเรือนจาํอีก และส่ิงท่ีทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูล

กลบัตวัเป็นคนดีได ้คือ ศาสนาท่ีสามารถยึดเหน่ียวจิตใจไม่ให้กระทาํส่ิงผิดกฎหมาย 

โดยท่ีผูใ้หข้อ้มูลฝากแง่คิดถึงผูอ่ื้นท่ีกาํลงัคิดจะกระทาํความผิด หรือผูท่ี้พน้โทษวา่ ให้

อดทนต่ออุปสรรค อยูใ่นสังคมท่ีดี คบคนดี และไม่ตอ้งการให้บุคคลเหล่านั้นกลบัไป

กระทาํผิดอีก เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลมีประสบการณ์ว่าชีวิตในเรือนจาํไม่ได้สุขสบาย 

การกระทาํความผดิเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้อ่ื้นเดือนร้อน และทาํใหไ้ม่มีความสุขในชีวิต ผูใ้ห้

ขอ้มูลยงักล่าวถึงสังคมใหเ้ปิดใจกบัผูพ้น้โทษ ใหโ้อกาสในการทาํงาน และอยูร่่วมกบั

สังคม เน่ืองจากหากสังคมใหโ้อกาสผูพ้น้โทษอาจจะกลบัตวัไดแ้ละไม่กลบัไปกระทาํ

ความผดิซํ้ าอีก 

6. อภิปรายผล  

ผลการวิจยั เร่ืองกระบวนการในการดาํเนินชีวิตในสังคมของอดีตผูต้อ้งขงั 

ผูว้ิจยัไดน้าํส่ิงคน้พบท่ีสําคญัมาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีทางดา้นอาชญาวิทยา และ

การบริการงานยติุธรรม มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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 1. จากผลการวิจยั เรือนจาํไดเ้ตรียมความพร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัทั้งการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดา้นการฝึกอาชีพ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพอใจกบั

การอบรมภายในเรือนจาํ เน่ืองจากขณะอยู่ในเรือนจาํสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ ทาํให้ไม่คิดฟุ้งซ่าน แต่ไม่สามารถนาํความรู้จากการอบรมภายในเรือนจาํ

มาใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบนัได้เน่ืองจากอุปสรรคด้านอายุ ดา้นเงินทุน และการ

ประกอบอาชีพในปัจจุบนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากภายในเรือนจาํมา

เลยซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของบาํรุงเกียรติ วินัยพาณิช (2546) ศึกษาเร่ือง การนาํ

ความรู้ของผูต้อ้งขงัพน้โทษท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์ไปใช้

ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจาํพิเศษธนบุรี ผลการวิจยัพบว่าการท่ีผูพ้น้

โทษไม่ไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมดา้นวิชาชีพของกรมราชทณัฑ์มาใชใ้น

การประกอบอาชีพ เพราะเม่ือพน้โทษออกมาแลว้สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่เอ้ืออาํนวย

ต่อการประกอบอาชีพ ปัจจยัท่ีสําคญั คือ การขาดทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ    

ทาํให้พวกเขาไม่สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การอบรม

ภายในเรือนจาํนั้นมีประโยชน์อย่างมาก นอกจากช่วยในดา้นจิตใจไม่ให้ผูต้อ้งขงัคิด

ฟุ้งซ่าน ยงัสามารถให้ผูต้อ้งขงัมีความรู้ความสามารถติดตวัเม่ือพน้โทษออกมาแล้ว 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชัรี ทรัพยมี์ (2523 : 78-79) พบว่า การเรียนรู้เป็น

การศึกษาท่ีมีคุณค่า ผูเ้รียนรู้จะค่อยๆ สะสมความรู้ เกิดความคิดท่ีดีงาม มีทกัษะมาก

ข้ึน และเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผูต้อ้งขงั จะเรียนรู้จาก

การฝึกวชิาชีพ การอบรมทางศีลธรรม การฟังธรรม และการฟังวิทยากรท่ีเรือนจาํเชิญ

มาบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ เพียงแต่วา่หากตอ้งการให้ผูต้อ้งขงันาํความรู้ความสามารถ

ท่ีไดรั้บจากภายในเรือนจาํมาประกอบอาชีพไดเ้ม่ือพน้โทษ ควรมีหน่วยงานท่ีรองรับ

ผูพ้น้โทษอย่างจริงจงั ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีสามารถติดตามการดาํเนินชีวิตของผูพ้น้

โทษว่ามีปัญหาในการดาํเนินชีวิตอย่างไร และเป็นหน่วยงานท่ีสามารถจดัหางาน 

หรือสามารถให้ทุนในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผูพ้น้โทษ โดยต้อง

คาํนึงถึงอายุของผูต้อ้งขงัท่ีจาํคุกในระยะเวลานาน เม่ือออกมาจากเรือนจาํก็มีอายุมาก

แลว้ จึงควรมีอาชีพท่ีสามารถรองรับผูพ้น้โทษท่ีสูงอายดุว้ย 
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 ปัจจุบนัหน่วยงานราชการไดจ้ดัตั้งโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือ และสนบัสนุน

ผูพ้น้โทษโดยเฉพาะดา้นการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัโครงการติดตาม

ประเมินผลการจา้งงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคมของ สัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ 

และคณะ (2555) เป็นโครงการซ่ึงช่วยเหลือสนับสนุนผูพ้น้โทษ โดยคดัเลือกผูพ้น้

โทษท่ีมีคุณสมบติัท่ีกาํหนด เขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม

ทกัษะทางวชิาชีพ แลว้รับเขา้ทาํงานในหน่วยงานท่ีอยูใ่นสังกดักระทรวงยติุธรรม โดย

พบว่า ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานท่ีมีการจ้างงานตาม

โครงการคืนคนดีสู่สังคม อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัดีมาก และจากการสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม พบวา่ส่วนใหญ่เห็น

ดว้ยกบัการดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือผูพ้น้โทษให้มีงานทาํ นอกจากน้ี

แนวโน้มการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคมภายหลงัจบ

โครงการคืนคนดีสู่สังคม พบว่า แนวโน้มท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะกระทาํผิดซํ้ านั้นมี

โอกาสเป็นไปไดน้้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้

ผา่นการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกแลว้ โครงการคืนคนดีสู่สังคมน้ีจึงเป็น

ประโยชน์อยา่งมากท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมใหผู้พ้น้โทษออกสู่สังคมภายนอก และ

ช่วยใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 ส่วนการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพึงพอใจในการ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีภายในเรือนจาํมีการอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ผูต้อ้งขงั

ไดรั้บแนวคิดจากการอบรมจนกระทัง่ตอ้งการเปล่ียนแปลงตนเอง ไม่ตอ้งการกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ าอีก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกเรขา สุวรรณกิจ (2545 : 35) ได้

ศึกษาเร่ืองการเตรียมการปลดปล่อย คือ การอบรมทางศีลธรรมแก่ผูต้อ้งขงั การอบรม

สภาพจิตใจของผูต้อ้งขงั หากผูต้อ้งขงัมีความรู้ผิดรู้ชอบ มีความย ั้งคิด ไม่คึกคะนอง 

การกระทาํผิดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตก็ไม่มี ฉะนั้น การอบรมขดัเกลาทางศีลธรรมจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการควบคุม และผูว้ิจยัไดค้น้พบกว่าอดีตผูต้อ้งขงั

คดียาเสพติดเช่ือมัน่ว่าการอบรมทางศาสนาสามารถช่วยเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ 

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ไม่ให้กระทาํผิดได้ และถ้าหากยอมรับในส่ิงท่ีตนได้กระทาํ

ความผิดและกลบัตวัเป็นคนดี ก็จะไดรั้บการให้อภยัจากผูอ่ื้น ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการให้
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การสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย สามารถเขา้ใจในคาํสอนของ

ศาสนา เพื่อท่ีจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในอนาคต และควรให้ความสําคญักบัการ

อบรมทางศาสนาให้มากข้ึน เน่ืองจากศาสนาเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ผูต้อ้งขงัมีท่ียึด

เหน่ียวจิตใจ และสามารถทาํใหผู้ต้อ้งขงัไม่คิดกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีกได ้ 

 ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลสําคญัวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ี

ภายในเรือนจาํปรับปรุงพฤติกรรม เช่น พดูจาดว้ยถอ้ยคาํไม่สุภาพ การทาํโทษโดยเกิน

กวา่เหตุ และการแบ่งชนชั้นกบัผูต้อ้งขงั ผูว้ิจยัเห็นวา่การกระทาํของเจา้หนา้ท่ีเช่นนั้น

เป็นการละเมิดสิทธิตามท่ีผูต้อ้งขงัพึ่งไดรั้บ และทาํให้เกิดผลกระทบภายในจิตใจของ

ผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัอาจจะเกิดความน้อยใจ หรือความแคน้ จนอาจจะทาํให้ผูต้อ้งขงัท่ี

พน้โทษตดัสินใจกระทาํผิดซํ้ าอีกได้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใส่ใจ และปรับปรุงแก้ไขใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย  

 2. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลวา่ บุคคลท่ีเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํสามารถเรียนรู้

พฤติกรรมการกระทาํความผิด และช่องทางการกระทาํความผิดจากภายในเรือนจาํ 

เม่ือพน้โทษบุคคลเหล่านั้นจึงชกัชวนเพื่อนท่ีอยูใ่นชุมชนร่วมกระทาํความผิดดว้ย ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของพจนา วรวฒันเมธีกุล (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

กระทาํผิดซํ้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงจงัหวดั

ปทุมธานี กล่าววา่เร่ืองท่ีพูดคุยกบัเพื่อนสนิทขณะตอ้งโทษ การชกัชวนให้กระทาํผิด

กฎหมายจากเพื่อนสนิทภายหลังพน้โทษและการดําเนินชีวิตภายหลังพน้โทษ มี

ความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิซํ้ า ผูว้ิจยัเห็นวา่ปัจจุบนัไม่วา่ผูก้ระทาํความผิดมีระดบั

โทษร้ายแรงมากน้อยเพียงใด เม่ือไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํบุคคลเหล่านั้นสามารถการ

เรียนรู้พฤติกรรมผิดกฎหมายได้เป็นอย่างดี จึงควรมีหน่วยงานควบคุมผูก้ระทํา

ความผิดท่ีไม่ใช่เรือนจาํ สําหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่ร้ายแรง เป็นการป้องกนัไม่ให้

ผูก้ระทาํความผิดในคดีไม่ร้ายแรงเรียนรู้พฤติกรรมจากผูต้อ้งขงัคดีร้ายแรงจากภายใน

เรือนจาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ในระยะแรก (Laws of Imitation) ของ   

เกเบรียล เทรด (Gabriel Trade, 1912) เสนอวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจาการเรียนรู้ 

มนุษย์ได้เรียนรู้แนวความคิด จากการคบหาสมาคมกับผู ้อ่ืน และส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมของบุคคลนั้น   
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 3. จากผลการวจิยั มีการดาํเนินชีวติท่ีมีความสุข และไม่มีปัญหาในการดาํเนิน

ชีวติในปัจจุบนั เน่ืองจากมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ มีครอบครัวและสังคมท่ีเขา้ใจ 

ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีพนัธะทางสังคมของ ทราวิส เฮอร์ชิ (Hirschi, 1969) กล่าวว่า    

การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา การทาํงาน กิจกรรม

ครอบครัว เป็นตน้ บุคคลนั้นจะมีความผูกพนักบัองค์การหรือกลุ่มในสังคม ได้แก่ 

ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน มกัจะมีแนวโนม้ไม่ประกอบอาชญากรรม  

 แต่ในระยะแรกของการพน้โทษผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายมีปัญหาในการสมคัรงาน

เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจึงไม่ได้รับการพิจารณาให้เขา้ทาํงาน และแสดง

กิริยาไม่สุภาพกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติบดี ใยพูล (2544 : 11) 

ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองสิทธิมนุษยชน กบัการจาํกดัสิทธิต่างๆ ท่ีมีต่อผูพ้น้โทษ โดยกล่าววา่ 

สิทธิมนุษยชนในการจาํกดัสิทธิและโอกาสแก่ผูพ้น้โทษ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีมี

ลกัษณะของการเลือกปฏิบติั เป็นการขดัต่อหลกัการเคารพในสิทธิขั้นตํ่าของสิทธิ

มนุษยชน เช่น สิทธิในการทาํงาน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อบทท่ี 23 

วรรค 1 “บุคคลมีสิทธิท่ีจะทาํงานท่ีจะเลือกงานอย่างเสรี ท่ีจะมีสภาวะการทาํงานท่ี

ยติุธรรมและพอใจ และท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการวา่งงาน”  

 ผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลเพียง 2 คน จากจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด ให้ขอ้มูลวา่

ไม่ไดก้ระทาํผดิ แต่ไดรั้บโทษเน่ืองจากความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม จึงทาํ

ให้ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํ หากเร่ืองท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวอา้งเป็นเร่ืองจริง ผูว้ิจยัเห็นว่า

ในดา้นสังคมควรใหโ้อกาสแก่ผูพ้น้โทษ ไม่วา่จะดา้นการให้อยูร่่วมในสังคม หรือใน

ดา้นการงาน หากสังคมเปิดใจยอมรับผูพ้น้โทษ โดยให้กาํลงัใจ ให้โอกาส แก่ผูพ้น้

โทษ อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผู ้พ้นโทษตัดสินใจไม่กลับไปกระทําผิดซํ้ า  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรชยั ขนัตี (2553 : 266) กล่าวว่ามนุษยมี์พฤติกรรม

คลอ้ยตามการกาํหนดของคนในสังคม ดงันั้น อาชญากรรมเกิดจากการท่ีคนในสังคม

กาํหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอาชญากร จากกระบวนการอย่างเป็นทางการ คือ

กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ คือ การดูถูก การแสดง

การรังเกียจ การไม่คบหาสมาคมดว้ยของสังคม และผูว้ิจยัพบวา่ มีผูพ้น้โทษหลายราย

ท่ีอยู่ในเรือนจาํเป็นระยะเวลานานเม่ือออกมาสู่สังคมภายนอกจึงไม่มีแนวทางการ
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ดาํเนินชีวติท่ีแน่นอน ไม่รู้จกัใคร และขาดท่ีพกัอาศยั หากมีหน่วยงานท่ีสามารถจดัหา

ท่ีพกัอาศยั รวมถึงจดัหางานให้ผูพ้น้โทษไดใ้นเบ้ืองตน้จะทาํให้ผูพ้น้โทษมีพื้นฐาน

การดาํเนินชีวติท่ีดีได ้

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. เน่ืองจากพบปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีภายในเรือนจาํ จึงควรมีการคดัเลือกบุคคลท่ี

จะเขา้มาปฏิบติังานภายในเรือนจาํ ให้มีคุณสมบติัท่ีตรงต่อความตอ้งการ ตอ้งมีใจรักใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี และมีทกัษะในการส่ือสารกบัผูต้อ้งขงัไดดี้ 

 2. การเตรียมความพร้อมของผูต้อ้งขงัก่อนพน้โทษควรจดัการอบรมท่ีตรงกบั

ความสนใจ และความสามารถของผูต้อ้งขงั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งขงัเม่ือพน้

โทษออกมาแล้วสามารถใช้ความรู้จากการฝึกอบรมเป็นอาชีพได ้โดยควรมีเงินทุน

สาํหรับการส่งเสริมอาชีพแก่ผูต้อ้งขงัดว้ย 

 3. สังคมควรให้โอกาสแก่ผูพ้น้โทษในการอยูร่่วมในสังคม ทั้งการให้ความ

รักความอบอุ่น ให้การอบรมสั่งสอนในเร่ืองดีงาม ไม่แบ่งแยกชนชั้นในสังคม และ

การใหโ้อกาสในดา้นอาชีพ เพื่อไม่ใหผู้พ้น้โทษกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีก 

 4. ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกนัดูแลผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 

เช่น การจดัหาท่ีพกัอาศยั และให้การดูแลสําหรับผูพ้น้โทษท่ีไม่มีครอบครัว การ

สนบัสนุนในการสร้างอาชีพให้กบัผูพ้น้โทษ หรือการจดัตั้งหน่วยงานในการติดตาม 

ใหค้าํปรึกษาในดา้นการดาํเนินชีวติของผูพ้น้โทษ  
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ความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญตามหลกัการบัญชี 

กบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร 

DIFFERENTIAL OF WRITE OFF A BAD DEBT AS ACCOUNTING 

PRINCIPLES AND TAXATION CRITERIA 

อรวรรณ วานิชาชีวะ1   ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล2    

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

จากบญัชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบญัชีกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรท่ีมีผลกระทบกบั

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเพื่อเป็นแนวทางของเจา้หน้าท่ีบญัชีในการ

จาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

จาํนวน 7 คน และเจา้หน้าท่ีสรรพากรท่ีกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษี

อากรบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured 

selection interview) นาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) และใช้

สถิติในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  กฎหมาย และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จาก

หน่วยงานต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการ

บญัชีกบัหลกัเกณฑท์างภาษีอากร ทั้งลกัษณะของหน้ี และวธีิการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

ส่งผลกระทบต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล และเจา้หนา้ท่ี 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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สรรพากร ผลกระทบได้แก่ การทาํงานและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ความยุ่งยากในการ

ปฏิบติั การสะทอ้นฐานะทางการเงินและผูใ้ชง้บการเงินของบริษทั ในทางบญัชีเม่ือ

เจา้หน้ีไดติ้ดตามหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้แต่ลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ีจะถือเป็นรายจ่ายท่ีหักออก

จากรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดหน้ีสูญข้ึน แต่ทางภาษีอากรหน้ีนั้นจะเป็น

รายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นได้จะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ท่ีออกตามความในมาตรา 

65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากรอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าผูท้าํบญัชีไม่ปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายภาษีอากรท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผูท้าํบัญชีจะต้อง

ปรับปรุงรายจ่ายหน้ีสูญทางบญัชีให้เป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิทางภาษีอากร  

การศึกษาความแตกต่างในเร่ืองการจาํหน่ายหน้ีสูญตามหลกัการบญัชีและ

หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรมีประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีบญัชี  

ผูบ้ริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ในการพิจารณาเพื่อสามารถนําหน้ีสูญมาเป็น

รายจ่ายทางภาษีได ้และขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติัเพื่อประหยดัเวลา ความสะดวกใน

การจาํหน่ายหน้ีสูญ เพื่อความถูกตอ้งในการยื่นแบบเพื่อคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ป้องกนัถูกเรียกตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีสรรพากรแลว้มีภาษีท่ีชาํระเพิ่มข้ึนพร้อมเงิน

เพิ่มยอ้นหลงั 

คําสําคัญ มาตรฐานการบญัชี กฎกระทรวง หน้ีสงสัยจะสูญ หน้ีสูญ 

 

ABSTRACT 

This research has objective to study differential of write off a bad debt as 

accounting principle and taxation criteria, has influenced with company or juristic 

person partnership. Moreover, as method of accountant in write off a bad debt from 

accounts receivable as criteria of taxation law. Sample group of this research is 

accountant of company of juristic person partnership for 7 persons and revenue 

officer was supervise entrepreneur and audit company tax or juristic person 
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partnership for 10 persons. Tools of this research is semi structured selection 

interview, specific sample group correspondence and descriptive analysis and 

collection data from same way or similar and leading as content analysis. 

Result of study found that differential of write off a bad debt as accounting 

standard and taxation criteria for debt and method of write off, effect to accountant 

officer, company or juristic person partnership and revenue officer. Effect to 

officers is working and more expense, difficult to performance, reflex to financial 

position and financial statement user of company. In accounting when creditor has 

follow up debt to the last but  debtor is not pay a debt regarded as deduction expense 

from income for accounting cycle and must compliance as principle, condition and 

method was determined by Ministerial Regulations, volume 186 (1991), issued by 

statement in section 65 bis (9) of Revenue Code is strictly. Because if accountant 

not following criteria of taxation law was defined and application juristic person tax 

income from (P.N.D. 50) of company or juristic person partnership, accountant must 

improve expense of bad debt is income for calculation net profit of tax. 

Key words: Accounting Standards, Ministerial regulations, Doubtful debts, Bad 

debts 

ความสําคัญและความเป็นมา 

 การประกอบธุรกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ  กิจการมกัจะมีการให้เครดิต

หรือให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ในการจ่ายชาํระค่าสินคา้หรือบริการ เพราะถา้ขายสินคา้หรือ

บริการเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถรักษากลุ่มลูกค้าและรายได้ของ

กิจการไวไ้ด ้เน่ืองจากปัจจุบนัมีคู่แข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน ถึงแมบ้างธุรกิจจะมี

การวิเคราะห์ลูกหน้ีถึงความสามารถในการชาํระหน้ี แต่ก็ไม่อาจทราบไดว้า่เม่ือครบ

กาํหนดแลว้ ลูกหน้ีจะมาชาํระหน้ีให้แก่กิจการไดอ้ยา่งครบถว้น ดงันั้นมาตรฐานการ

บญัชีจึงไดมี้แนวทางให้กิจการประมาณการจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดข้ึ้น

จาํนวนหน่ึงกันไวเ้ป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นบญัชีปรับมูลค่าหักลดยอด
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บญัชีลูกหน้ี เพื่อให้ลูกหน้ีแสดงมูลค่าสุทธิท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าความเป็นจริง และเม่ือ

กิจการไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ี กิจการก็จะตดัหน้ีนั้นเป็น

หน้ีสูญ ซ่ึงเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชี แต่ในทางภาษีอากรหน้ี

สูญท่ีจะนาํไปเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได ้ก็ต่อเม่ือกิจการได้

ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด 

ไม่เช่นนั้นแลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการตอ้งบวกกลบัรายจ่ายหน้ีสูญ

ทางบญัชีไปเป็นรายไดใ้นทางภาษีอากร  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

แตกต่างกนักบัหลกัเกณฑท์างภาษีอากร   

2.   เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างกนัในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

ตามหลกัการบญัชีกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายภาษีอากร 

3.   เพื่อเป็นแนวทางของเจา้หนา้ท่ีบญัชีในการจาํหน่ายหน้ีสูญให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร ป้องกนัผลกระทบในการปรับปรุงการคาํนวณ

กาํไรสุทธิทางภาษีใหม่จนทาํใหต้อ้งเสียภาษีเพิ่มเติม 

สมมติฐานของการวจัิย 

เจ้าหน้าท่ีบัญชีจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี

แตกต่างจากเจา้หน้าท่ีกรมสรรพากรท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษี

อากร ส่งผลกระทบให้กําไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับทางภาษีอากรมีความ

แตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 และส่วนท่ี 2 หลกัเกณฑ์ทาง

ภาษีอากรตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) 

ท่ีออกตามความในมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร และศึกษาเฉพาะท่ี
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เก่ียวกบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่รวมถึงสถาบนัการเงิน บริษทัเงินทุน 

บริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ และทาํการศึกษาเฉพาะการ

จาํหน่ายหน้ีสูญท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่านั้น ไม่รวมการจาํหน่าย

หน้ีสูญท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  

2.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ 

 ประชากรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือเจา้หนา้ท่ีสรรพากรท่ีมีประสบการณ์การ

ทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลและตรวจสอบภาษีอากรในตาํแหน่งนกัตรวจสอบภาษีไม่

น้อยกว่า 6 ปี และเจ้าหน้าท่ีบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตาํแหน่งพนกังานบญัชี 

หวัหนา้แผนกบญัชี หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งส้ิน 17 คน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เจ้าหน้า ท่ีบัญชีเข้าใจถึงความแตกต่างในการจําหน่ายหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขทางภาษีอากร  

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํหน่ายหน้ีสูญของบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร เพื่อป้องกัน

ผลกระทบท่ีเกิดจากการการปรับปรุงรายการในการคาํนวณกาํไรสุทธิหรือขาดทุน

สุทธิทางภาษีอากรใหม่ 

3. เจา้หน้าท่ีของกรมสรรพากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คาํปรึกษา

แก่ผูเ้สียภาษี  เพื่อให้ผู ้เสียภาษีมีความเข้าใจและจาํหน่ายหน้ีสูญให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ฎหมายภาษีอากร 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ เจา้หน้าท่ี

สรรพากรในสังกดัสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 สํานกังานสรรพากร

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 ท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลผูเ้สียภาษีประเภทบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 10 คน และกลุ่มท่ี 2 คือ เจา้หน้าท่ีบญัชีท่ีทาํบญัชีให้แก่

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 7 คน  ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เจา้หนา้ท่ี
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สรรพากรต้องปฏิบัติงานกํากับดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษีอากร ใน

ตาํแหน่งนักตรวจสอบภาษีไม่น้อยกว่า 6 ปี  สําหรับเจา้หน้าท่ีบญัชีของบริษทัหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ในตาํแหน่งพนกังานบญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี หรือผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูลผลการสัมภาษณ์แลว้นาํมาเสนอ

ขอ้มูลการวิเคราะห์อภิปรายผลในเชิงคุณภาพ (Content Analysis)และการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured selection interview) ทาํการ

สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสรรพากรท่ีกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษีอากร และ

เจา้หนา้ท่ีบญัชีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  

2.การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

หนงัสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ ตาํรา เอกสารทางราชการ 

ขอ้กาํหนด กฎหมาย และขอ้มูลออนไลน์ จากหน่วยงานต่างๆ  

  แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1,  แนวคิดทฤษฎี 

1.1) แนวคิดเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ  ได้มีการ

เปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบบัมาตรฐานจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เป็น มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 101 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระแต่อยา่งไร ในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ี ไดว้างแนวปฏิบติัในเร่ืองการประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ี

สูญใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีไดย้ึดถือปฏิบติั โดยกล่าวไวว้า่ในสภาพความเป็นจริงแมลู้กหน้ี

ส่วนใหญ่จะชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด และในทางปฏิบติัแลว้กิจการไม่สามารถระบุได้

แน่ชดัวา่ลูกหน้ีรายใดจะไม่ชาํระหน้ีจนกวา่จะครบกาํหนดชาํระหน้ี ดงันั้นกิจการควร
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มีการตั้งประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญในบญัชีและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็น

บญัชีปรับมูลค่าลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บจริง เพื่อให้งบการเงินแสดงมูลค่าลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง ตามหลกัการบญัชีวิธีการตั้งประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญท่ี

เป็นท่ีนิยมมี 3 วิธีคือ 1) วิธีประมาณโดยการคาํนวณเป็นร้อยละของยอดขาย  2) วิธี

ประมาณโดยคาํนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี  3) คาํนวณโดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยบนัทึกบญัชี เดบิต หน้ีสงสัยจะสูญ เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ซ่ึงเป็น

บญัชีค่าใช้จ่ายในงบการเงินของกิจการ และเม่ือกิจการได้ติดตามทวงถามหน้ีจาก

ลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแล้ว ลูกหน้ีก็ยงัไม่ชําระ ถ้ากิจการได้ดาํเนินการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดแลว้กิจการก็สามารถตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญและเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากร

ได ้แต่ถา้ยงัปฏิบติัไม่ครบหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร ก็เป็นรายจ่ายทางกฎหมายภาษี

อากรไม่ได ้กิจการก็ตอ้งบวกกลบัรายจ่ายหน้ีสูญทางบญัชีเป็นรายไดใ้นการคาํนวณ

กาํไรสุทธิทางภาษีอากร  

 1.2) แนวคิดเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากร ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการที่

กาํหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่186 (พ.ศ.2534) 

ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลไวใ้นมาตรา 65ว่า “เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีตามความในส่วนน้ี  คือ  

กาํไรสุทธิซ่ึงคาํนวณจากรายได้จากกิจการ  หรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระทาํในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหักดว้ยรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 ทวิ และมาตรา  65 

ตรี และมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กาํหนดเง่ือนไขในการคาํนวณ

กาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิไว ้คือ การจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี จะกระทาํได้

ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  

186 (พ.ศ.2534) แต่ถา้ไดรั้บชาํระหน้ีในรอบระยะเวลาบญัชีใดให้นาํมาคาํนวณเป็น

รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น หน้ีสูญรายใดไดน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดแ้ลว้  หาก

ไดรั้บชาํระในภายหลงัก็มิใหน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดอี้ก”  และในกฎกระทรวงฉบบัท่ี

1 8 6  ( พ . ศ . 2 5 3 4 ) ไ ด้ กํ า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ ห น้ี จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์  

2  ประการ 1)  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ  
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หรือหน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิ 2) ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายุ

ความและมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องร้องลูกหน้ีได ้และไดก้าํหนดวิธีการ

จาํหน่ายหน้ีสูญตามจาํนวนวงเงินท่ีลูกหน้ีแต่ละรายเป็นหน้ีโดยกาํหนดจาํนวนวงเงิน

ไว ้ 3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี  1  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนเกิน      500,000  บาท 

ระดบัท่ี  2  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนไม่เกิน  500,000  บาท 

ระดบัท่ี  3  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนไม่เกิน  100,000  บาท 

 2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ืองความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชี

กบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร ผลการศึกษาน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเร่ืองการศึกษาการ

เปรียบเทียบการจดัทาํบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษี

อากร พบว่า โดยทัว่ไปถา้ไม่มีเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ การบนัทึกรายการ

ตามหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร จะใช้หลกัการเดียวกบัการบนัทึกตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป จะมีบางรายการเท่านั้นท่ีหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรไดก้าํหนดเง่ือนไข

การคาํนวณไวเ้ป็นการเฉพาะ ได้แก่ หลกัเกณฑ์ในการตีราคาสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

เง่ือนไขดา้นรายได ้และเง่ือนไขดา้นรายจ่ายบางกรณี เช่น เง่ือนไขหน้ีสูญ ซ่ึงกิจการ

ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร จึงจะสามารถ

นํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ทั้ งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีและเพื่อความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี (กาญจน์กนก 

เพิ่มสันติธรรม, 2544) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัญหาการจาํหน่ายหน้ีสูญ

ตามกฎหมายไทย ขอ้แตกต่างระหวา่งการจาํหน่ายหน้ีสูญทางภาษีอากรและทางบญัชี

และการปรับปรุงกาํไรสุทธิเก่ียวกบัหน้ีสูญเพื่อเสียภาษีอากร เกิดจากวตัถุประสงค์ท่ี

แตกต่างกัน ซ่ึงวตัถุประสงค์ของหลักบญัชีการเงินมุ่งเน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ

ฐานะการเงินท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลการดําเนินงาน และการ

เปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการโดยมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ

การเงินทุกประเภทเพื่อนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ส่วน

วตัถุประสงค์ของบญัชีภาษีอากรมุ่งเน้นการปฏิบติัให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
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กฎหมายภาษีอากรเพื่อคาํนวณจาํนวนภาษีอากรท่ีต้องเสียให้ถูกตอ้งครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด และหลีกเล่ียงโทษจากการปฏิบติั

ไม่ถูกตอ้ง เช่น เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา เป็นตน้ (สุจิตรา คีรี, 2555)  

ผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีบญัชีทั้งหมดเป็นเพศหญิง และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการแผนกบญัชี  คิดเป็นร้อยละ 57.14 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 42.86  มีอายรุะหวา่ง 25-34  ปี ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีสรรพากรเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 80 ระดบัการศึกษาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 70  ส่วนใหญ่ร้อยละ 

80 ทาํงานในตาํแหน่งนกัตรวจสอบภาษีชาํนาญการ มีประสบการณ์การทาํงาน 10 ปีข้ึน

ไป (ร้อยละ 64.71 ) และร้อยละ 60  มีอายุ 45 ปีข้ึนไป   

1. ผลการวจัิย 

 1.1) ความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชี

กบักฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชีมี

ความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร คือในทางบญัชีเม่ือกิจการได้ทวงถาม

ลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้ คาดหมายแน่นอนวา่กิจการจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ี อาจ

เป็นการสมควรท่ีกิจการจะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะ

ของสินทรัพยท่ี์แทจ้ริง แต่ทางภาษีอากร การจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นรายจ่ายในการหัก

ออกจากรายไดใ้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น ตอ้งปฏิบติัให้

ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข ตามกฎหมายกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534)  

ท่ีมีลกัษณะแห่งหน้ี  จาํนวนหน้ี ขั้นตอน และวิธีการท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของ

จาํนวนหน้ีนั้นๆ ดงัตารางท่ี 1 และวิธีดาํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญแยกตามจาํนวนหน้ี

ตามตารางท่ี 2  
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ตารางที ่1 ความแตกต่างของหน้ีสูญตามหลกับญัชีและภาษีอากร 

หลกัการบัญชี หลกัการทางภาษีอากร 

1. ลกัษณะของรายการ 

หน้ีสูญ  หมายถึงลูกหน้ีท่ีได้

ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บ

ชาํระหน้ีและไดต้ดัจาํหน่ายออกจากบญัชี  

 

ลกัษณะของรายการ 

1)  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการ                                                                 

     หรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ หรือ     

     หน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้นการคาํนวณ 

     กาํไรสุทธิ   ทั้งน้ีไม่รวมถึงหน้ีท่ีผูเ้ป็น  

     หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน  

     ผูจ้ดัการเป็นลูกหน้ีไม่วา่หน้ีนั้นจะ 

     เกิดข้ึนก่อนหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็น 

     กรรมการหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็น 

     กรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

2)  ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายคุวามและ 

     มีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถ        

     ฟ้องร้องลูกหน้ีได ้

2. รายจ่ายจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

     เม่ือมีการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึง

ท่ีสุดแลว้ กิจการไม่ไดรั้บชาํระ 

รายจ่ายจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

       ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.

2534) 

 

 

ตารางที ่2 วธีิการดาํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญแยกตามจาํนวนหน้ี 

จาํนวน

หน้ี 

วธีิการติดตามทวงถาม การฟ้องร้องในคดีแพง่ การฟ้องร้องในคดีลม้ละลาย 

ลูกหน้ีมี 

จาํนวน 

ไม่เกิน 

100,000 

บาท 

ติดตามทวงถามให้

ชาํระหน้ีตามสมควร

แก่กรณี โดยมีหลกัฐาน

การติดตามทวงถาม

อยา่งชดัแจง้และไม่ได้

ไม่ตอ้งดาํเนินการฟ้องร้องคดีเม่ือมีหลกัฐานการติดตามทวง

ถามใหช้าํระหน้ีตามสมควรแก่กรณีแลว้ แต่ไม่ไดรั้บชาํระ

หน้ีและหากมีการฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบั

หน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 
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ลูกหน้ีมี 

จาํนวน

ไม่เกิน  

500,000 

บาท 

รับชาํระหน้ี โดย

ปรากฏวา่ 

     (1) ลูกหน้ีถึงแก่

ความตาย สาบสูญ 

หรือมีหลกัฐานวา่หาย

สาบสูญไป และไม่มี

ทรัพยสิ์นใดๆ จะชาํระ

หน้ีได ้

    (2) ลูกหน้ีเลิกกิจการ 

และมีหน้ีของเจา้หน้ี

รายอ่ืนมีบุริมสิทธิ

เหนือทรัพยสิ์นทั้งหมด

ของลูกหน้ีอยูใ่นลาํดบั

ก่อนเป็นจาํนวน

มากกวา่ทรัพยสิ์นของ

ลูกหน้ี 

 

 กรณีท่ีเจา้หน้ีไดย้ืน่ฟ้อง

ลูกหน้ีในคดีแพง่ หรือ

เจา้หน้ีไดย้ืน่คาํเฉล่ียหน้ี 

ในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ี

รายอ่ืนฟ้องในคดีแพง่

และศาลไดมี้คาํสัง่รับ

ฟ้องแลว้ 

เม่ือเจา้หน้ีไดฟ้้องลูกหน้ีเป็นคดี

ลม้ละลายหรือเจา้หน้ีไดย้ืน่คาํ

ขอรับชาํระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ี

ถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี

ลม้ละลาย และศาลไดมี้คาํสัง่

รับคาํฟ้องนั้นแลว้  

หุน้ส่วนผูจ้ดัการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูเ้ป็น

เจา้หน้ีตอ้งมีคาํสัง่อนุมติัใหจ้าํหน่ายเป็นหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 

 

ลูกหน้ีมี

จาํนวน

เกิน 

500,000 

บาท 

เจา้หน้ีไดด้าํเนินการฟ้อง

ลูกหน้ีในคดีแพง่หรือได้

ยืน่คาํขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ี

ลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืน

ฟ้องในคดีแพง่ และไดมี้

คาํบงัคบัหรือคาํสัง่ของ 

ศาลแลว้แต่ลูกหน้ีไม่มี

ทรัพยสิ์นใด ๆ จะชาํระ

หน้ีได ้ 

                         

 

เจา้หน้ีไดด้าํเนินการฟ้องลูกหน้ี

ในคดีลม้ละลายหรือไดย้ืน่คาํ

ขอรับชาํระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ี 

ถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี

ลม้ละลาย และไดมี้การ

ประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาล

มีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยกบัการ

ประนอมหน้ีนั้น หรือลูกหน้ีถูก

ศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล

ลม้ละลายและไดมี้การแบ่ง

ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

คร้ังแรกแลว้ 

 1.3) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญระหว่าง

มาตรฐานการบัญชีกบักฎหมายภาษีอากร 

ปัญหาความแตกต่างจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ ส่งผลกระทบต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เจา้หน้าท่ีสรรพากร ในด้านต่างๆและเจ้าหน้าท่ี

บญัชี ร้อยละ 57.14 ไม่เห็นด้วยกบัการบวกกลบัหน้ีสูญท่ีเป็นรายจ่ายทางบญัชีเป็น

รายไดต้ามกฎหมายภาษีอากร เน่ืองจากส่งผลกระทบหลายดา้น  
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ดา้นการปฏิบติั  เม่ือกิจการไม่สามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายภาษีอากรได ้กิจการตอ้งบวกกลบัรายจ่ายไปเป็นรายไดใ้นการยื่นแบบแสดง

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(ภ.ง.ด.50) ส่งผลให้กาํไรสุทธิทางภาษีจะมากกวา่ทางบญัชี และ

กรณีกิจการสามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญไดต้ามหลกัเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร ตอ้งเร่ง

ดาํเนินการให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการอนุมติัภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ย

ของรอบระยะเวลาบญัชี เพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการ

คาํนวณในการยื่นแบบภาษีอากรได ้ ส่วนเจา้หน้าท่ีสรรพากรตอ้งกาํกบัดูแลการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีอากรของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบันทึกบัญชี

รายจ่ายหน้ีสูญท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑภ์าษีอากร แลว้ทาํใหก้าํไรสุทธิลดลงส่ง 

ผลต่อภาษีท่ีชาํระก็ลดลงตามไปดว้ย 

  ดา้นงบการเงิน งบการเงินจะไม่สะทอ้นฐานะทางการเงินของกิจการใกลเ้คียง

ความเป็นจริงมากท่ีสุด ทาํให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ชง้บการเงิน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกั

ลงทุน และบุคคลภายนอก  

 ดา้นวธีิการพิจารณา ในการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญกิจการพิจารณาจากลูกหน้ีทนัที

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่กิจการจะไม่ไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี เจา้หนา้ท่ีสรรพากรพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ท่ี

ออกตามความในมาตรา65 ทว ิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร   

 ด้านค่าใช้จ่าย 1)เจ้าหน้าท่ีบัญชีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนกรณีมีการถูกเรียก

ตรวจสอบ 2) กรณีมีการถูกเรียกตรวจสอบ บริษทัมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการตอ้งยื่น

แบบแสดงรายการเพื่อชาํระภาษีและเงินเพิ่ม 3) หน้ีท่ีกิจการเรียกเก็บไม่ได ้ทาํให้

กิจการตอ้งเสียผลประโยชน์ เน่ืองจากทางบญัชีได้บนัทึกตน้ทุนและได้บนัทึกรับรู้

รายไดน้าํส่งภาษีอากรไวแ้ลว้ แต่ไม่สามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นค่าใชจ่้ายได ้และ

ถ้าจาํนวนหน้ีมีมากตอ้งมีการฟ้องร้องคดีกว่าศาล จะตดัสินจนถึงท่ีสุด อาจต้องมี

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีจาํนวนมาก 

 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีผลกระทบหลายด้าน ในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

เจ้าหน้าท่ีบัญชีก็ต้องศึกษาวิธีการ และเง่ือนไข และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

หลกัเกณฑท์างภาษีอากร เพื่อมิใหมี้ผลกระทบต่อตนเองและกิจการ 
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 1.4) การดําเนินการและแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกดิขึน้จากความแตกต่างใน

การจําหน่ายหนีสู้ญ 

ในการจาํหน่ายหน้ีสูญบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายภาษีอากร เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ประเด็นคือถ้ามีการตดั

จาํหน่ายหน้ีสูญในทางบญัชี และตรวจสอบแลว้พบว่าปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข วิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ควรบวกกลบั

รายจ่ายหน้ีสูญไปเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิในยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลเพื่อป้องกนัการถูกเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั และเจา้หน้าท่ีสรรพากรตอ้ง

คอยกาํกบัดูแลกิจการท่ีอยู่ในการกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัการตดัจาํหน่าย

หน้ีสูญท่ีไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายภาษีอากร และป้องกนัผูเ้สียภาษีหลีกเล่ียงการ

เสียภาษีอากร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจัิยไปใช้ 

การจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชีมีความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์

ทางภาษีอากรทั้งลกัษณะแห่งหน้ี  ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

เจ้าหน้าท่ีบญัชี บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ดังนั้น

เจา้หนา้ท่ีบญัชีของบริษทัหรือนิติบุคคลควรมีการศึกษาขอ้หารือ และคาํพิพากษาของ

ศาลในกรณีต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษี

อากร และกรมสรรพากรควรมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่เจา้หน้าท่ีกรมสรรพากร

เพื่อจะไดใ้หค้าํปรึกษาและแนะนาํแก่ผูเ้สียภาษีอากรต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

  2.1  ผูว้ิจยัควรมีการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับการคน้ควา้ขอ้มูล ทบทวน

ตาํรา หนงัสือท่ีหลากหลายมากข้ึน  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน ครบถว้น  

  2.2  ควรมีการเก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีบญัชีท่ีทาํบญัชีในประเภท

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัเพิ่มข้ึน สําหรับเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลูกคา้ วิธีการควบคุม

และติดตามหน้ี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีดําเนินธุรกิจ และควรมีการเก็บข้อมูล



342 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ประสบการณ์จากการกาํกับดูแลกิจการของเจ้าหน้าท่ีสรรพากรต่างเขตพื้นท่ีใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มมากข้ึน และมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะ
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การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทยีบระหว่าง บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลสี จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF KRUNGTHAI CAR RENT & 

LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED AND MIDA LEASING PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

สมหญิง  พิชยัเชิด 1  ดร.พงษ์สรรค์  ลีลาหงส์จฑุา 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

           การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อทาํการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่ง บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง 

จาํกัด (มหาชน) โดยการรวบรวมข้อมูลประจาํปีของบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจลิสซ่ิง 

เอกสารการวจิยัและขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจะเป็นการ

วิเคราะห์งบการเงินในดา้น ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ความสามารถในการ

หากาํไร ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน 

           ผลการศึกษาในด้านความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ของบริษทั กรุงไทย

คาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น

อยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่า เพราะมีค่านอ้ยกวา่ 1 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีจาํนวนหน้ีสินหมุนเวียน

ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงมีมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน และบริษทัก็มีจาํนวนสินคา้คงคลงั

เหลือท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะท่ีบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องอยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี 

 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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           ความสามารถในการหากาํไร ทั้งบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิต่อปีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงก็

ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนดว้ย จึงทาํให้อตัราส่วนของทั้งสองบริษทัในดา้นน้ีอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี 

           ในด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จะพบว่าอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วน

ท่ีผนัผวนตลอด เน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวของสินทรัพยถ์าวรนอ้ย 

           ในดา้นโครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน จะพบว่าความสามารถใน

การจ่ายดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน) อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี ในขณะท่ีบริษทั ไมด้า ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า แสดงว่า

บริษทัไม่มีประสิทธิภาพในการจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หน้ี 

คําสําคัญ: การประกอบธุรกิจลิสซ่ิง, นโยบายทางการเงิน, บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน), บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) 

 

ABSTRACT 

           The objective of the study is to analyze comparative financial statement of 

Krungthai Car Rent & Lease Public Company and Mida Leasing Public Company. 

The study was conducted by collecting data from the annual reports of companies in 

the leasing sector, research papers and the information system of The Stock 

Exchange of Thailand from 2551 to 2555. The descriptive analysis was used to 

evaluate company's financial performance comparatively in terms of short term 

liquidity, profitability, efficiency, capital structure and financial Policy. 

           According to the study, in terms of short-term liquidity, Krungthai Car Rent 

& Lease Public Company Limited had the lowest short term liquidity because it is 

less than one and the company has current liabilities increased every year that more 



346 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

 

than current assets and the company also has an inventories is increase every year 

while Mida Leasing Public Company Limited has short-term liquidity was upward. 

            In term of profitability both Krungthai Car Rent & Lease Public Company 

Limited and Mida Leasing Public Company Limited has the profit increasing every 

year and which as increasing the shareholders as well. The ratio of the two 

companies also has increase. 

            In terms of efficiency, it was found that ratio of return on assets of Krungthai 

Car Rent & Lease Public Company Limited has increase every year due to the profit 

increase while Mida Leasing Public Company Limited had the ration vary always 

due to has movement of fixed assets low. 

            Finally, in terms of capital structure and financial Policy, Krungthai Car 

Rent & Lease Public Company Limited had better ability to cover its interest while 

Mida Leasing Public Company Limited does not effectively pay interest to the 

loaner. 

KEY WORDS: ENTREPRENEURS LEASING, FINANCIAL POLICY, MIDA 

LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED, KRUNGTHAI CAR RENT & LEASE 

PUBLIC COMPANY LIMITED 

บทนํา 

           ธุรกิจลิสซ่ิง (Leasing) เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการจดัหาเงินทุน (Financing)   เพื่อซ้ือ 

ทรัพยสิ์นโดยผูเ้ช่าจะเป็นผูจ้ดัหาและตกลงราคาของทรัพยสิ์นกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือกบั

ผูผ้ลิตโดยตรง สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากธุรกิจลิสซ่ิงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้หรือซ้ือทรัพยสิ์น ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองจกัร รถยนต์ หรือ

อุปกรณ์สํานกังานต่าง ๆ เขา้มาภายในกิจการซ่ึงจะตอ้งใช้เงินจาํนวนมากเพื่อให้ได้

ทรัพยสิ์นดงักล่าวมา เพราะบางคร้ังกิจการอาจขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถซ้ือ

ทรัพยสิ์นนั้น ๆ มาลงทุนได ้แต่เม่ือกิจการสามารถหาแหล่งเงินทุนไดโ้ดยการกูย้ืมเงิน

มาซ้ือทรัพยสิ์นซ่ึงกิจการก็อาจจะประสบปัญหาในการหาหลกัทรัพยม์าคํ้ าประกนั
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หรือมีการพิจารณาการให้สินเช่ือท่ีเขม้งวด จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีกิจการจะตอ้ง

จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยม์าคํ้ าประกนัในการกู้ยืมหรือการพิจารณา

การให้สินเช่ือท่ีไม่เขม้งวดมากนักเพื่อซ้ือสินทรัพย์นั้น ๆ  บางคร้ังกิจการมีความ

จาํเป็นท่ีจะใช้ทรัพยสิ์นนั้นเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงเท่านั้น เพราะไม่

ตอ้งการท่ีจะใชท้รัพยสิ์นนั้น ๆ จนหมดอาย ุดงันั้นธุรกิจลิสซ่ิงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ของแหล่งเงินทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการ

บริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ใน

กลุ่มธุรกิจเดียวกนั และแนวโนม้กาํไรจากการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มธุรกิจลี

สซ่ิง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง ตามแต่

วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใหอ้งคก์รในการวางแผน การควบคุมการปฏิบติังาน 

และการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ  บริษทัในกลุ่มธุรกิจลี

สซ่ิงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

2. การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา ระหว่างปี พ.ศ. 

2551 - 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฏอยูใ่น
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รายงานทางการเงินเท่านั้น ซ่ึงงบการเงินบางส่วนอาจไม่ครบถว้น เพราะงบการเงิน

ของบริษทัท่ีทาํการศึกษาค่อนขา้งจาํกดั 

วธีิดําเนินการศึกษา 

             การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาพรรณนาวิเคราะห์งบ

การเงินเปรียบเทียบ โดยมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีการรวบรวมขอ้มูลจะใช้วิธีการรวบรวมจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ ซ่ึงจะไดม้าจากรายงานประจาํปีของบริษทัท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการเงิน เอกสารงานวจิยั และขอ้มูลระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ศึกษาจะขอใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และวธีิการพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1. การคาํนวณอตัราส่วนทางงบการเงิน จะรวบรวมขอ้มูลทางงบการเงินและ

รายงานงบการเงินประจาํปีของบริษทัในธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง ท่ีไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2555 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน Microsoft 

Word 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํอตัราส่วนการเงินของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจของกลุ่ม

ตวัอยา่งธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง จาํนวน 2 บริษทั มาทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบ โดย

การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบคาํบรรยายเป็นร้อยละ อตัราส่วน ตาราง และเป็นกราฟ 

4. การพยากรณ์กาํไรจากการดาํเนินการจะรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาสของ

แต่ละบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง ท่ีจดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพย์

ระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555โดยจะทาํการพยากรณ์ไปขา้งหนา้ใน

ระยะสั้น ๆ โดยวธีิคาํบรรยาย  
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5. การนาํเสนอด้วยการพิจารณารูปแบบของขอ้มูลของยอดขาย ตน้ทุน และ

กาํไรของแต่ละบริษทั โดยแบบตารางและคาํบรรยาย 

6. พยากรณ์กาํไรของแต่ละบริษทั ดว้ยวิธีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบบรรยาย

และกราฟ 

ลกัษณะของการบริการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) 

          บริการสัญญาเช่ารถยนตเ์พื่อการดาํเนินงาน (Operating Lease) เป็นสัญญาเช่าท่ี

มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกคา้จะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการยานพาหนะ

ควบคู่ไปกบับริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จาํเป็นในการ

บริหารและจดัการยานพาหนะ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต ์พร้อม

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ โดยก่อนส่งมอบรถยนต์บริษทัจะทาํการ

ตรวจเช็คสภาพรถยนตแ์ละทาํประกนัภยัชั้นหน่ึงซ่ึงบริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์และ

ลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการหลงัการขายต่าง ๆ ได ้เช่น การจดัการซ่อมบาํรุงรถยนต ์

บริการรถยนต์ทดแทนชัว่คราว แต่กรรมสิทธ์ิในรถยนต์จะยงัคงเป็นของบริษทัเม่ือ

หมดสัญญาเช่า ทั้ งน้ีบริษัทมีรายได้หลักจากการดําเนินงานมาจาก รายได้ค่าเช่า

รถยนต ์และรายไดจ้ากการขายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่า 

ลกัษณะของการบริการของบริษัท ไมด้า ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

           บริษทัไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการ

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตโ์ดยเนน้ประเภทรถยนตมื์อสองท่ีมีสภาพคล่องสูงในตลาดไดแ้ก่ 

โตโยตา้ อีซูซุ นิสสัน มิตซูบิชิ และฮอนดา้ มีทั้งรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถกระบะ

โดยบริษัทมีแผนงานท่ีจะกระจายพื้นท่ีการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือทั้ งตลาดใน

กรุงเทพฯและต่างจงัหวดัผา่นสาขาของบริษทัจาํนวน 13 สาขาโดยสาขาของบริษทั

สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีได้ถึง 64 จงัหวดับริษทัมีการเพิ่มเงินทุนเพื่อ

ให้บริการสินเช่ือดว้ยการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่กบัรถยนต์ประเภทรถ

แท็กซ่ีมิเตอร์กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจ้าของอู่แท็กซ่ีมิเตอร์ซ่ึงเป็นการเพิ่มรายได้

ให้กบับริษทั นอกจากการให้บริการเช่าซ้ือและลิสซ่ิงแลว้บริษทัยงัมีการให้บริการ
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สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจเต็นทร์ถยนตมื์อ

สองเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการของผูป้ระกอบการเต็นทร์ถยนต์

มือสองซ่ึงจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้ระกอบการดงักล่าวและเป็นการ

สร้างฐานลูกคา้ใหก้บับริษทัในอนาคตอีกดว้ยนอกจากน้ีบริษทัมีการให้บริการสินเช่ือ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกประเภทสําหรับลูกคา้ท่ีมีรถยนต์และมีความต้องการใช้เงิน

สามารถท่ีจะนํารถยนต์มาขอสินเช่ือรีไฟแนนซ์กับบริษัทได้ โดยต้องมีการระบุ

วตัถุประสงค์ของการใช้เงินไวช้ดัเจนนอกจากการให้เช่าสินเช่ือแบบครบวงจรแล้ว

บริษัทยงัมีการให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต ์

กรมธรรม์ประกนัภยั และพ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัทางรถยนต์ เป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้และเป็นการเสริมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางดว้ย 

เทคนิคทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน 

1. การวิเคราะห์อตัราร้อยละของยอดรวม (Common Size Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์งบดุลและงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงจาํนวนตวัเลขต่าง ๆ จะถูกเปล่ียนให้เป็น

เปอร์เซ็นตท์ั้งหมด สาํหรับงบกาํไรขาดทุนจะใหย้อดขายสุทธิเท่ากบัอตัราร้อยละ 100 

ส่วนในงบดุลจะใหสิ้นทรัพยร์วมเท่ากบัอตัราร้อยละ 100 

2. การวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหวของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินท่ี

สัมพนัธ์กนัตามกาลเวลาต่าง ๆ ท่ีผา่นมา    

3. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)เป็นท่ีนิยมใช้

กนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถช้ีให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทราบไดอ้ยา่ง

ครบถ้วน โดยการใช้อตัราส่วนหลาย ๆ ตวัมาทาํการวิเคราะห์และอตัราส่วนท่ีจะ

นาํมาใชน้ั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูว้เิคราะห์ 

สรุปอตัราส่วนด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

3. อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
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4. อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) ปี 2551 - 2555 

                                                                                        2551   2552   2553   2554   2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)                                    0.34    0.36     0.41   0.44    0.56 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)                               0.31   0.32     0.30    0.28    0.33 

อตัราส่วนแสดงความสามารถใน 

การหากาํไร       

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%)                                           15.74  16.28  18.60  14.23  15.88 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                                 23.88   24.31  27.07  23.18  24.77 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                   6.87    7.41    9.76    8.91  10.86 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)                  8.21    8.98   11.95  11.12  13.83 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า)                   0.52    0.55     0.64     0.78   0.87 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า)       0.44    0.46     0.52     0.63   0.68 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)                                    2.48     2.28    1.77    1.60    1.28 

อตัราส่วนความสามารถในการ                                  1.21    1.26     2.21    3.42    4.68 

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 
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 บริษัท ไมด้า ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) ปี 2551 - 2555 

                                                                                  2551   2552   2553   2554   2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)                               1.39    1.28     3.35    2.03    4.17 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)                          1.39    1.28     3.34    2.03   4.16 

อตัราส่วนแสดงความสามารถใน 

การหากาํไร       

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%)                                     10.22   17.39   28.46  25.05  29.07 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                              5.30     7.84   12.52  10.33  10.82 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)              1.68     2.53     4.83   4.31     5.13 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)            0.85      1.45    2.66   1.89      2.27 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า)             8.36      8.35    9.34    7.56     7.81 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า)  0.16    0.15     0.17     0.17   0.18 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)                                2.16    2.10     1.59     1.40   1.11 

อตัราส่วนความสามารถในการ                             (0.40)  (0.02)  0.85     0.64    0.85 

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 

 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

           การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีทาํการศึกษาในดา้นความ

คล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ความสามารถในการหากาํไร ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายทางการเงิน สามารถสรุปผลของ

การศึกษาไดด้งัน้ี 
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 การวเิคราะห์ความคล่องตัวทางการเงินระยะส้ัน 

           ในการวเิคราะห์ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น จะเป็นการวดัความสามารถ

ในการชําระหน้ีระยะสั้ นและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซ่ึงในการ

วิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในด้าน อัตราส่วนทุน

หมุนเวยีน และการวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 

               การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้งสอง

บริษทัจะพบวา่ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) มีความคล่องตวั

ทางการเงินระยะสั้ นอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่าเพราะมีค่าท่ีน้อยกว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษทัมี

ปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงข้ึนทุกปี และทางด้านหน้ีสินหมุนเวียนก็มี

จาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเจา้หน้ีการคา้ ตัว๋แลกเงินเป็น

ตน้ ส่วนทางดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จะพบวา่บริษทัมีความคล่องตวั

ทางการเงินระยะสั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมากเพราะมีค่ามากกวา่ 1 เท่า ถึงแมว้า่แต่ละปีจะมี

การเคล่ือนไหวท่ีก้าวกระโดดบา้งแต่ก็ถือว่าบริษทัมีความสามารถในการชาํระหน้ี

ระยะสั้นไดดี้ เน่ืองจากมีสินคา้คงเหลือท่ีนอ้ยหรือกระทัง่บางปีก็ไม่มีเลย และทางดา้น

หน้ีสินระยะสั้นก็มีปริมาณท่ีลดลงทุกปี เพราะมีการจดัระเบียบในการชาํระหน้ีไดดี้ 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

           วตัถุประสงคห์ลกัของธุรกิจโดยทัว่ไปก็เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือกาํไรให้

ไดม้ากท่ีสุด ผลของการวิเคราะห์วา่กิจการจะให้ผลตอบแทนอย่างไรและอตัราส่วน

นั้นจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้จะมาลงทุนหรือฝ่ายบริหารก็สามารถเปรียบเทียบการลงทุน

ในกิจการท่ีบริหารกับกิจการของบริษัทอ่ืนได้ ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้

อตัราส่วนกาํไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

               การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้งสอง

บริษทัจะพบวา่ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนดลี์ส จาํกดั (มหาชน)  มีกาํไรสุทธิท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปีและยอดขายของบริษัทก็มีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึนทุกปีเช่นกัน ซ่ึงทําให้

อตัราส่วนกาํไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ถึงแมว้า่จะมีบางปีท่ีมียอดขายสูงข้ึนไม่มากและ

บางปีก็ลดลงบา้ง และในส่วนของผูถื้อหุ้นก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี เพราะบริษทัมี
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กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั ซ่ึงก็มีแนวโน้มท่ีดีว่าผลตอบแทน

ของผูถื้อหุน้ก็จะเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ส่วนทางดา้นบริษทั ไมดา้  ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

จะพบว่าบริษทัมีกาํไรท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แต่ยอดขายก็มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนต่อปีไม่มาก

นกั ส่วนในดา้นของผูถื้อหุ้นก็มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนทุกปีและบริษทัก็มีกาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั ซ่ึงเม่ือมองภาพรวมทางดา้นความสามารถในการหา

กาํไรของทั้งสองบริษทัก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงได ้

 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

           ในการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพในการดํา เ นินงานเป็นการวิ เคราะห์ถึง

ความสามารถของฝ่ายบริหารซ่ึงวดัจากรายไดท่ี้มากบัจาํนวนเงินลงทุนหรือค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากว่าการดาํเนินงานใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่สามารถก่อให้เกิด

รายได้จาํนวนมากย่อมแสดงถึงความมีประสิทธิภาพหรือความสามารถของฝ่าย

บริหาร แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามหากมีรายได้น้อย ขณะท่ีบริษทัต้องใช้เงินลงทุน

จาํนวนมาก นัน่แสดงว่าฝ่ายบริหารไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซ่ึงในการ

วิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนการหมุนเวียนของ

สินทรัพยร์วม 

  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างบริษัท 

 เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้ งสองบริษัทจะพบว่า บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์

แอนด์ลีส จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนและสินทรัพยร์วมก็เพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

เพิ่มข้ึน ส่วนอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีเน่ืองจากมี

ยอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี ในดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์

ถาวรและอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีแนวโน้มของตวัเลขท่ีผนัผวน 

บางปีก็เพิ่มและบางปีก็ลดลงเน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่มากนัก 
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สินทรัพยร์วมมีการเคล่ือนไหวนอ้ย ส่วนยอดขายก็มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนไม่มากนกั ซ่ึงก็

ทาํใหก้าํไรสุทธิมีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มากเช่นกนั 

 การวเิคราะห์โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายการเงิน 

           ในการวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุน เป็นการวิเคราะห์ดา้นการจดัหาเงินทุน

ซ่ึงไดม้าจากส่วนของผูถื้อหุน้และจากภายนอกของบริษทันัน่ก็คือการก่อหน้ีระยะยาว 

ความแตกต่างในโครงสร้างเงินทุนก็จะมีความแตกต่างในดา้นความเส่ียงทางการเงิน

ของบริษทันั้น ๆ เพราะจะตอ้งมีภาระผกูพนัต่อผูถื้อหุน้หรือเจา้หน้ีระยะยาวท่ีแตกต่าง

กัน  ซ่ึ งในการวิ เคราะห์ค ร้ัง น้ีจะใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอัตราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมาพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของบริษทั 

               การวเิคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างบริษัท เม่ือพิจารณาทั้งสองบริษทัจะพบวา่ 

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทั

จะมาจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงและในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก็ มีจ ํานวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีภาระของเ งินกู้ ท่ีมากข้ึนแต่ก็ มี

ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเจา้หน้ีได้ตามกาํหนดเวลาและอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดีข้ึนทุก ๆ ปี ซ่ึงก็จะสามารถทาํให้ยอดของเงินกูมี้จาํนวนท่ีลดลงทุกปีได ้ใน

ดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก

เงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงมาก จึงทาํให้ไม่มีประสิทธิภาพในการชําระ

ดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเจา้หน้ี จะเห็นวา่ในช่วงปี 2551 - 2552 อตัราส่วนการจ่ายดอกเบ้ีย

ติดลบซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อบริษทัเลย ถึงแมว้า่ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 จะไม่ติดลบแลว้ก็

ตามแต่ก็เป็นอตัราส่วนท่ีน้อยมากจึงมีความเส่ียงต่อการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายและเงินกูไ้ด้

ในเวลาท่ีกาํหนด 

ข้อเสนอแนะ 

            บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องท่ีอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีตํ่า เน่ืองจากมีจาํนวนของหน้ีสินหมุนเวียนในปริมาณท่ีมาก และมีจาํนวน

สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีน้อย ในขณะท่ีปริมาณของสินคา้คงเหลือกบัมีจาํนวนเพิ่มมาก

ข้ึนทุกปี ซ่ึงบริษทัควรจะตอ้งมีการบริหารจดัการในดา้นน้ีให้อยู่ในปริมาณตํ่ากว่าน้ี  
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ทางดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีกาํไรเพิ่มข้ึนทุกปี และมี

นโยบายทางการเงินท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่บริษทัจะตอ้งมีการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการ

ขายและบริการลงบา้งเน่ืองจากมีปริมาณท่ีสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงจะทาํให้อตัราส่วนต่อกาํไร

และส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีได ้

           บริษทั ไมด้า ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เพราะ

บริษัทมีการบริหารของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพมีจํานวนลดลงทุกปี 

ในขณะท่ีจํานวนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีปริมาณท่ี เพิ่ม ข้ึนทุกปี  ทางด้าน

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ด้าน

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ทางด้านนโยบายทาง

การเงินของบริษทักลบัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่ามากเน่ืองจากมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนทุกปี 

ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ดีอยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่า บริษทัจึงควรจะตอ้งมีการ

ปรับปรุงในดา้นเงินกูใ้ห้อยู่ในปริมาณท่ีลดลง ซ่ึงก็จะทาํให้อตัราส่วนความสามารถ

ในการจ่ายดอกเบ้ียกลบัมาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึน 

สรุปการทบทวนทฤษฎ ีแนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

           การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบสามารถแยกได้เป็นแต่ละประเภทของ

การศึกษา ซ่ึงไดม้าจากการนาํตวัเลขมาจากงบการเงินประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

2. งบกาํไรขาดทุน 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี 

4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 
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การวเิคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี  

กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS OF ARGO-INDUSTRY AND FOOD 

TECHNOLOGY, THE CASE STUDY OF CHAROEN POKOHABD FOODS PCL 

(CPF) AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES. 

วรณนั  แซ่ซิว1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงษจุ์ฑา2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย

ใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ และใชว้ธีิการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

ผลการศึกษาพบว่า (1) วิเคราะห์อตัราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 

2551 ถึง 2555 บริษทัฯ สะทอ้นให้เห็นความสามารถมีในการชาํระหน้ีมีสภาพคล่อง

พอสมควร ในอตัราส่วน 1.18 - 1.80 และ 0.48 - 1.18 (2) วิเคราะห์อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์บริษทัฯ มีความสามารถพอสมควรในการใช้เงิน

ลงทุนในการบริหารสินทรัพย ์ในอตัรา 4.94 - 9.08, 3.51 - 5.00, 1.29 – 1.56 เท่า (3) 

วิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี บริษทัฯ มีความสามารถในการ

จดัหาแหล่งเงินทุนค่อนขา้งสูง โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 51.67 - 61.11, 20.51 - 30.45, 

106 - 157.11 และ (4) วิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร บริษทัฯ มี

ความสามรถในการทาํกาํไรให้กิจการดีข้ึนเร่ือย ๆ โดยเห็นไดจ้ากอตัราร้อยละ 13.12 – 

19.49, 3.78 -9.28, 2.06 - 7.88, 3.00 – 10.99 และ 7.08 – 24.21 และผลการดาํเนินงานจาก

รายไดใ้นการขาย ในปี 2551 -2555 เม่ือเทียบจากปี 2551 เป็น100% ก็มีรายไดเ้พิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.65 - 128.61 ตน้ทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 0.10 - 132.68 และกาํไร 

------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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จากการดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 152.17 - 301.58 บริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทน่าสนใจในการลงทุน 

เน่ืองจากภาพรวมจากผลประกอบการทั้ ง 5 ปีแนวโน้มมีการทํากําไรทุกปี 

เน่ืองจากบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีพนัธมิตร

ทางธุรกิจหลายบริษทั ทาํให้การขยายการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

จึงทาํให้มีการเพ่ิมช่องทางในการผลิต และจาํหน่ายสินคา้ไดม้ากข้ึน 

คําสําคัญ : งบการเงิน, อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี 

Abstract 

Financial Statements Analysis of Argo-Industry and Food Technology, the 

case study of Charoen Pokphand Foods PCL (CPF) and its subsidiary companies. 

The purposes of this study are 1) to understand business situation of Argo-

Industry and Food Technology sector and 2) to study the operational profit of CPF 

by analyzing their financial statements together with other secondary data. As per 

studying, we found that 1) Liquidity Ratios of the company for year 2008-2012 are 

1.18-1.8 and 0.48-1.18 2) Activity Ratios of the company are 4.94 - 9.08, 3.51 - 

5.00, 1.29 – 1.56 times 3) Leverage Ratios of the company are 51.67% - 61.11%, 

20.51% - 30.45%, 106% - 157.11% and 4) Profitability Ratios of the company are 

13.12% – 19.49%, 3.78% -9.28%, 2.06% - 7.88%, 3.00% – 10.99% and 7.08% – 

24.21% respectively which means that the company is perform to generate profit. 

Additional, sale income of the company constantly increase from 5.65 in year 2008 

to 128.61% in year 2012, cost of sales for year 2008 is 0.10% while it’s 132.68% in 

year 2012, and profit from operation is 152.17% in year 2008 and increased to 

301.58% in year 2012. 

The result showed that it’s interesting to invest in CPF and its subsidiary 

companies due to the company profit is annually trend to increase because of their 
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vary business partnerships which can support the expansion of their business 

channel in both of local and oversea.  

Keywords: Financial, industry, agriculture, and food technology 

ความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษา 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีอตัรา

เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมในประเทศต่างๆ และท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เพราะนอกจากจะใช้

วตัถุดิบหลกัจากภาคเกษตรและประมง ซ่ึงก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในประเทศสูง และเป็น

แหล่งสร้างรายไดท่ี้สาํคญัแก่คนชนบทและในเมืองหลวง ซ่ึงกระจายทัว่ประเทศ และ

ยงัเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกไดดี้ 

และสร้างรายไดเ้งินตราต่างประเทศจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองทุกปีดว้ย 

ในช่วงปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั หลงั

ประสบอุทกภยันํ้ าท่วม และปัญหาค่าแรงและค่าครองชีพสูง ดังนั้นการประกอบ

กิจการตอ้งเป็นไปอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ขอ้มูลทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

และเขา้มามีบทบาทต่อการประกอบธุรกรรม และการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดย

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของแต่ละกิจการ คือ งบการเงิน ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญั

ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของกิจการ และบอกให้ทราบถึงประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีสามารถบอกให้

ทราบถึงสภาพคล่อง กระแสเงินสด ความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถใน

การดาํเนินงาน และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ 

 เพื่อให้กา้วทนัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอ้มูลในปัจจุบนั

อาจไม่เป็นการเพียงพอ ดังนั้ นการพยากรณ์จึงเข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญต่อการ

ดาํเนินงานและการวางแผนงาน ความสําคญัของการพยากรณ์เป็นท่ียอมรับและ

ตอ้งการมากข้ึน การศึกษาน้ีจึงศึกษาถึงแนวโน้มของมูลค่าผลิตภณัฑ์รวมในตลาด 

และแนวโน้มของกาํไรจากการดาํเนินงานอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อให้เกิดความ
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เส่ียงน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการพฒันาประเทศต่อไป ทั้ง

ในระยะสั้นและในระยะยาว 

 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีบทบาทใน

ชีวิตประจําวนัของผู ้บริโภคมากท่ีสุดผลิตภัณฑ์หน่ึง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ีย ังเป็น

อุตสาหกรรมในภาคการผลิตท่ีเป็นการเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จน

ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม จึงกล่าวไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีประโยชน์และมีความสําคญัต่อ

ประเทศและเศรษฐกิจไทยเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อวิเคราะห์ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน และประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน และอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

ระหวา่งปี 2551 – 2555 ของบริษทัฯ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากผลการศึกษา คาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ใช้เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้จะลงทุนไดพ้ิจารณาถึงขอ้มูลในการประเมิน

ฐานะ และประสิทธิประสิทธิภาพการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัเจริญโภค

ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัสภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3. สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เก่ียวกบัการ

วเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและพยากรณ์ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ดา้นขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากรายงานประจาํปีของบริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2551 – 2555 
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2. ดา้นการศึกษาใชก้ารวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) โดยการวเิคราะห์งบการเงิน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 

3. ดา้นเวลาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี 31 ธนัวาคม 2551 – 31 ธันวาคม 

2555 

4. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงบการเงินของกิจการท่ีทาํการศึกษาค่อนขา้งจาํกดั และ

ปรากฏไม่ครบถว้นสมบูรณ์ในบางจุดท่ีตอ้งการศึกษา ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

เฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลปรากฏอยูใ่นงบการเงินเท่านั้น 

ทฤษฏีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

แนวคิดทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ความหมายของงบ

การเงิน ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบ

การเงิน 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity 

Ratio 

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2. การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

3. การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ยิ่งลกัษณ์ หะยะมิน (2524) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่งจากการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ (secondary data) ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลจาก CD-ROM ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย และรายงานประจาํปีของบริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ปี 2553-2543 รวมระยะเวลาทั้งสิน 9 ปี 

โดยการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ และใชเ้คร่ืองมือ คือการวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน และทาํการวเิคราะห์แนวโนม้ เพื่อพยากรณ์ยอดขาย 

 สุนิสา ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและการพยากรณ์แนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2543โดยใช้เกณฑ์จาํนวนของ

สินทรัพยร์วมปี 2543 จากการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษทัขนาด

เล็ก กลุ่มบริษทัขนาดกลาง และกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่เพื่อใหก้ารวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ไดช้ดัเจนและมากข้ึน จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กมี 

 วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยใช้วิ ธีการวิ เคราะห์เ ชิงปริมาณ 

(quantitative method) และการพรรณนา (descriptive) จากรายงานทางการเงิน

ประจาํปีของบริษทัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543 

 กษิด์ิเดช แม่นปืน (2545) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์

การเกษตรทัว่ไปในเขตภาคกลาง ประจาํปีพุทธศกัราช 2541 – 2543  วิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงินในดา้นสภาพคล่อง ดา้นสัดส่วนเงินทุน ดา้นกิจกรรม ดา้นความสามารถ

ทาํกาํไร และการเจริญเติบโตของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป การ วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากรคือสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป

ในเขตภาคกลาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบวิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไปในเขตภาคกลางช่วงปีพุทธศกัราช 2541 – 2543 

อนัประกอบดว้ยงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้อตัราการเงิน

ทั้ง 4 ด้าน และการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มและการหา ค่าร้อยละเพื่ออธิบายฐานะ
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ทางการเงินของกลุ่มประชากร สําหรับการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติ ANOVA  

ยุวดี เครือรัฐติกาล (2546) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทางการเงินของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัเยื่อกระดาษสยามจาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาและเปรียบเทียบ

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษทั้ งสองแห่งกับค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ และกระดาษ รวมทั้งพยากรณ์แนวโนม้ยอดขาย ตน้ทุนขาย 

และกาํไรขั้นตน้ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2550 โดยใชข้อ้มูลรายการต่างๆ ในงบ

การเงอนประจาํปีตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2544 และงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 

1 ปี 2540 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 2545  

 พรศิริ เจริญพงศ ์(2549) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จาํนวน 2 

บริษทั คือ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2548 โดยใชก้ารวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบและการพยากรณ์โดยเทคนิคอนุกรมเวลา ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์งบ

การเงินเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ของทั้งสองบริษทั  

 อาคม โยริยะ (2551) ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จาํกดั จงัหวดัเชียงราย เป็นการศึกษาจากรายงาน

กิจการประจาํปี รายงานงบการเงินของผูส้อบบญัชี 3 ปี 2549 – 2551 

 ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ เพื่อศึกษาสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และสมรรถภาพในการ

ทาํกําไร นโยบายทางการเงิน และอัตราทางการตลาดต่อราคาหุ้นของบริษัทใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ 
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 วลิาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551) การศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ศึกษาแนวโนม้การเจริญเติมโตของบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) หลงัเขา้จดทะเบียน ศึกษาโดยการนาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการรายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ 

 อนิรุทธ บุญลอย (2553) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาลม์ ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์ม

ในประเทศไทยและวเิคราะห์หาอตัราส่วนเฉล่ีย รวมถึงจุดแขง็และจุดอ่อนทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจน้ี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีนาํส่งงบการเงินให้แก่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เป็นจาํนวนทั้งสิน 63 แห่ง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือ งบการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ งบดุล และ

งบกาํไรขาดทุน โดยนาํมาวเิคราะห์หาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เก่ียวกบัทฤษฏีการวิเคราะห์งบการเงินนั้น

พบว่าสามารถท่ีจะนํามาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของ

การศึกษาค้นควา้อิสระ หรือเป็นกรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนํามาใช้ คือการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 4ด้าน การวิเคราะห์ร้อยละแนวตั้ง และการวิเคราะห์อตัรา    

ร้อยละแนวนอน 

วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในส่วนของการดาํเนินการศึกษางบการเงินของบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 นั้น เร่ิมจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ จาก www.set.or.th  แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

      1.การวเิคราะห์งบการเงินจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (liquidity ratios) 

http://www.set.or.th/
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1.1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (current ratio) 

1.1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio หรือ acid-test ratio) 

1.2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(activity                      

ratio)  

1.2.1 อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (inventory turnover)  

1.2.2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (fixed assets 

turnover)  

1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (total assets turnover)  

1.3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี(leverage ratio 

1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสิน(debt ratio) 

1.3.2 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว (long-term debt ratio) 

1.3.3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (debt to equity ratio)  

1.4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (profitability ratio) 

1.4.1 อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (gross profit margin)  

1.4.2 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (net operating margin 

1.4.3 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (net profit margin) 

1.4.4 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) 

1.4.5 อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (return on equity) 

      2.  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

      3.  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยการวิเคราะห์จากงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2551 

ถึงปี พ.ศ.2555 โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
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ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับริษัท 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) “ บริษทั ” เป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 313 อาคาร ซี. พี.ทาวเวอร์ 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย   

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2530 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติ

บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มใน

บริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 เท่ากบัร้อยละ 

46.20 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้น

การเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้ งของธุรกิจครอบคลุมทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี 

1. ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร 

2. ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา 

การดาํเนินธุรกิจของ 2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร เร่ิมตั้งแต่

การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตอาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตย ์การ

เพาะพนัธ์ุสัตว ์การเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร

สําเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทัง่ใน

ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท

หลกัดงัน้ี 

1. อาหารสัตว ์

2. ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น พนัธ์ุสัตว ์สัตวมี์ชีวติ เน้ือสัตว ์เป็นตน้ 

3. อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 

เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีความมัน่คงและประสบความสําเร็จในการดาํเนิน

ธุรกิจ มีวสิัยทศัน์ มีศกัยภาพท่ีจะเติมโตต่อไปในอนาคต โดยมีความมุ่งมัน่ท่ี จะพฒันา

ผลิตภณัฑ์สินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ใหม่ ๆ 
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เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้าํด้านผลิตอาหารท่ี

คุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนา สะอาดถูกสุขอนามยัและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ภายใต้

นโยบายการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเป็นแนวทางให้

นกัลงทุนไดต้ดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 

ผลการวเิคราะห์ทางการเงิน 

 จากทฤษฏีเก่ียวกบัการวเิคราะห์งบการเงินท่ีไดก้ล่าวไว ้ในบทท่ีสอง 

เคร่ืองมือท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปในการวเิคราะห์งบการเงินคือ  

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity Ratio 

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2. การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

3. การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) 
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ตาราง  1 อตัราส่วนเฉลีย่ทางการเงินของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.1 ด้านสภาพคล่อง : 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 1.18 1.78 1.80 1.66 1.15 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 0.48 0.87 0.74 1.18 0.62 

1.2 ด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ : 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 4.94 5.02 5.31 6.26 9.08 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 3.51 3.62 4.04 4.16 5.00 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 1.29 1.48 1.56 1.44 1.52 

1.3 ด้านความสามารถในการก่อหนี ้: 

อตัราส่วนหน้ีสิน 57.63 52.48 51.67 58.21 61.11 

อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว 20.51 26.52 25.63 29.51 30.45 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 136.02 110.44 106.90 139.29   157.11 

1.4 ด้านความสามารถในการทาํกาํไร : 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ 13.12   17.69   18.47   19.49    13.09 

อตัราส่วนกาํไรจากกการดาํเนินงาน 3.78     9.01    8.59     9.28      6.63 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 2.06     6.29     7.33     7.88      5.88 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 3.00     8.98   10.99   10.12      6.77 

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ 7.08   18.90   22.74   24.21    17.40 

ท่ีมา  จากการคาํนวณจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบ ระหวา่ง ปี 2551 – 

2555 

 จากผลการศึกษาตามตาราง 1 เม่ือนาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินใน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555 พิจารณาแยกเป็นดา้นๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 ด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วยอตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุน
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หมุนเวยีนเร็ว และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน ใช้

วดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นของกิจการ สรุปผลไดด้งัน้ี 

บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยในปี พ.ศ. 2551-

2553 มีแนวโนม้ของอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน คือ 1.18 เท่า เป็น 1.78 เท่า และ 

1.80 เท่า แต่พอมาปี พ.ศ. 2554-2555 กลบัมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ลดลง คือ 1.66 

เท่า  และ 1.15 เท่า ตามลําดับ จึงเห็นได้ว่า สภาพคล่องในส่วนของสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯ มีอตัราลดลงแต่ก็มีสินทรัพยห์มุนเวียน

มากกว่าหน่ึงเท่าท่ีพร้อมในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียนได้ซ่ึงแสดงว่าสําหรับหน้ีสิน

ระยะสั้นทุก 1 บาท ในปีพ.ศ.2551-2555 บริษทัฯ จะมีสินทรัพย ์อยูใ่นช่วง 1.15-1.80 

บาท แสดงว่าอตัราส่วนน้ีมีสภาพคล่องในการชาํระหน้ีดีพอสมควรแมว้่าอตัราส่วน

ไม่ไดเ้คล่ือนไหวไปตามท่ีควรเป็นคือ  2:1  ตามปกติ ต่อมาในส่วนของการวิเคราะห์

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว ในปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวน 0.48 เท่า มีสภาพคล่องไม่ค่อยดี 

โดยทัว่ไปแลว้ถือวา่อตัราส่วนน้ีควรเป็น 1:1 จึงจะนบัไดว้า่มีสภาพคล่องในการชาํระ

หน้ีได้ทนัที ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 0.87 เท่า และในปี พ.ศ. 

2553 มีอตัราส่วนลดลงมาเป็น 0.74 เท่า และในปี พ.ศ. 2554 มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนมาก

เป็น 1.18 เท่า ซ่ึงปีน้ีทาํใหมี้สภาพคล่องดีมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2555 มีอตัราลดลงมาเป็น 

0.62 เท่า สรุปเป็นภาพรวมของอตัราทุนหมุนเวียนเร็วจะเห็นไดว้า่มีความสภาพคล่อง

ในการชาํระหน้ีค่อนขา้งดี 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีแนวโน้มอตัรา

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือปี พ.ศ.2551 จาํนวน 4.94 คร้ังปี พ.ศ. 2552-2555 เพิ่มข้ึน

ตามลาํดบัตามลาํดบั คือ 5.02 คร้ัง, 5.31 คร้ัง, 6.26 และ 9.08 คร้ัง ตามลาํดบั จึงเห็นได้

วา่การบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไปในทิศทางทีดีข้ึนและจาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

ดี ต่อมาอตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในปี พ.ศ.2551 จาํนวน 3.51 คร้ัง  และในปี 

พ.ศ.2552 - 2555 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาํนวน 3.62 คร้ัง, 4.04คร้ัง, 4.16คร้ัง 

และ 5.00 คร้ัง สรุปได้ว่าเม่ือใช้สินทรัพยถ์าวรในการดาํเนินงาน ของปี พ.ศ.2551 - 

2555 มีประสิทธิภาพดีข้ึนเร่ือย ๆ เพราะลงทุน 1 บาท สามรถทาํรายไดเ้พิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
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ถึง 5.00  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในปี พ.ศ.2551 มีจาํนวน 1.292 คร้ัง 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 และ 2554 เพิ่มข้ึนเป็น 1.48 คร้ัง, 1.56 คร้ัง, พอปี พ.ศ. 2554 

ลดลงมาเป็น 1.44คร้ัง แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 1.52คร้ัง มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

ของอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม สรุปไดว้า่ ลงทุน 1 บาท สามารถทาํ

รายไดอ้ยูใ่นช่วง 1.29-1.56 บาท ตามลาํดบั 

1.3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย มีแนวโน้มใน

อตัราส่วนหน้ีสินในการก่อหน้ีไม่ตากต่างกนัมากนกั มีแต่ ปี พ.ศ. 2553 ท่ีลดลงใน

อตัราร้อยละ 51.67  ส่วนปีอ่ืน ๆ ก็อยู่ประมาณร้อยละ 52.48-61.11 แสดงว่า การ

ขยายตวัช้าลง เงินทุนภายนอกกิจการน้อย โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่ง

เงินทุนภายในกิจการ อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวในปี พ.ศ. 2551-2555  มีอตัราร้อยละ

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ คืออตัราร้อยละ 20.51, 26.52, 25.63,29.51 และ 30.41  ตามลาํดับ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 136.02 และในปี

พ.ศ.2552 - 2553 ลดลงเป็นอตัราร้อยละ 110.44 และ 106.90ตามลาํดบั พอมาในปี

พ.ศ. 2554 – 2555 เพิ่มข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 139.29 และ 157.11 

1.4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทัฯในรูปอตัรากาํไรขั้นตน้มีแนวโน้มดงัต่อไปน้ี จากปี พ.ศ. 

2551 มีอตัราร้อยละ 13.12 และในปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

อตัราร้อยละ 17.69, 18.47 และ 19.49 แสดงว่าเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

เน่ืองจากมียอดขายเพิ่มข้ึน ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 13.09  

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2551 เป็นอตัราร้อยละ 3.78 และในปี 

พ.ศ. 2552 – 2554 เป็นอตัราร้อยละ 9.01, 8.59 และ 9.28 ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึน ลดลงไม่

ต่างกนัมาก ส่วนในปี พ.ศ. 2555ไดล้ดลงเป็นอตัราร้อยละ 6.63  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 

ในปี พ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 2.06 จะเห็นว่าทั้ง 5 ปีน้ี ปีพ.ศ. 2551 อตัราร้อยละตํ่า

ท่ีสุด เน่ืองจากมียอดขายนอ้ยกว่าปีอ่ืนๆ และมีค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มข้ึงจึงทาํให้

อตัราส่วนในปีน้ีตํ่าท่ีสุด ปีพ.ศ. 2552-2554 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อตัราร้อยละ 6.29, 
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7.33 และ 7.88 ส่วนของปี พ.ศ. 2555 กลับลดลง ในอัตราร้อยละ 5.88 อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีพ.ศ. 2551 อตัราร้อยละ3.00 มีแนวโนม้ในการเพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 อตัราร้อยละ 8.98 และ 10.99 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ี

ไดจ้ากการลงทุนทั้งส้ินการใชสิ้นทรัพยไ์ดผ้ลตอบแทนเพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 

ลดลงในอตัราร้อยละ 10.12 แต่ในปี พ.ศ. 2555ลดลงมาถึงอตัราร้อยละ 6.77 อตัรา

ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้  ในปีพ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 7.08 และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

ในปี พ.ศ.2552 - 2554 ท่ีอตัราส่วนร้อยละ 18.90, 22.74 และ 24.21  เน่ืองจากในช่วงปี

น้ีมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ไดล้ดลงในอตัราร้อยละ 17.40 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบวิธีแนวนอนเฉพาะ บัญชีรายได้ ต้นทุนขายและ 

กาํไรสุทธิ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 2551               2552                    2553             2554        2555 

รายไดจ้ากการขาย  

 156,237,633 165,063,016 189,048,523 206,099,563 357,175,192 

ร้อยละ 0.00 5.65 21.00 31.91 128.61 

ตน้ทุนขาย  

 135,737,884 135,870,654 159,577,826 172,487,738 315,837,823 

ร้อยละ 0.00 0.10 17.56 27.07 132.68 

กาํไรสุทธิ  

 3,224,228 10,390,421 13,858,504 16,236,677 21,019,023 

ร้อยละ 0.00 152.17 175.36 224.31 301.58 
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จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนขาย และกาํไรสุทธิ 

ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ปีพ.ศ. 2551 – 2555 

 จากการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขายของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย พบวา่ อตัราการขยายตวัของรายไดใ้นช่วงระยะเวลา 5ปี มี

แนวโน้มสูงข้ึน อตัราการขยายตวัของตน้ทุนขาย ก็มีแนวโนม้สูงข้ึนเช่นกนั สําหรับ

ผลตอบแทนของกิจการ ยอดกาํไรขั้นตน้ก็เช่นกนัมีแนวโน้มผลตอบแทนสูง ในปี 

พ.ศ. 2555 มีผลตอบแทนสูงอตัราร้อยละ 301.58 จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 224.31 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์งบการเงินในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีอยูใ่นงบการเงินและเปิดเผยผา่นเวปไซด์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจากรายงานประจาํปีตาม

แบบ 56-1 ซ่ึงนาํมาวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

บทท่ี 2ทาํการวเิคราะห์เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินของแต่ละปี ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินลงทุน และประสิทธิภาพในการทาํกาํไร แลว้ทาํการสรุปผล

และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ของบริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
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สรุปผลจากการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลปรากฏวา่ บริษทัฯ 

มีสภาพคล่อง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นอยูใ่น

เกณฑดี์พอสมควร แต่ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ผล

ปรากฏวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินลงทุน ผลปรากฏวา่ แมว้า่

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะใชเ้งินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลง ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก็

อยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร ผลปรากฏ

วา่บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วามเส่ียง

ทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

การศึกษาและวเิคราะห์งบการเงิน 

 สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดย ศึกษาขอ้มูลจากงบการเงินเฉพาะสําหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2555 สรุปผลการศึกษาและการ

ดาํเนินงานได ้ดงัน้ี   

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 ซ่ึงใน

ปี 2555 มีจาํนวน 357,175 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 73.30 จากปีก่อน ซ่ึงปี 2554 เป็น

จาํนวน 206,099 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มยอดขายนั้นเอง  

 กาํไรสุทธิของบริษทัสําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2555 มีจาํนวน 21,019 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 จากปีก่อน ซ่ึงมีจาํนวน 16,237 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ี เพิ่มสูงข้ึนและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิต ซ่ึงดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ยงัคงพึ่งพาเงินลงทุนจาก

ส่วนของหน้ีสินมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงนโยบายในการ

ลงทุนใหพ้ึ่งพาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน  

บรรณานุกรม 

กษิด์ิเดช แม่นปีน.  การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรท่ัวไปในเขตภาค

กลาง ประจาํปีพุทธศักราช 2541 – 2543. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2545. 

กาญจนา สงวนวงศว์าน. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

จินดา ขนัทอง. การวิเคราะห์งบการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540. 

ดวงสมร อรพินท.์ การบัญชีการเงิน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547. 

ปรารถนา กิจพนัธ์. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์. การ

คน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 

พรศิริ เจริญพงศ.์ การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่. สารนิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

ยิง่ลกัษณ์ หะยะมิน. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรม

วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2524. 
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ยวุดี เครือรัฐติกาล. การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของ

อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทเย่ือกระดาษสยามจาํกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2546. 

วชินี เอ่ียมชุ่ม. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเกษตร. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

วลิาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

สุนิสา ธญัญสกุลกิจ. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

อนิรุธ บุญลอย. การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกัดนํา้มันปาล์มในประเทศ

ไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2553 

อาคม โยริยะ. วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์

การเกษตรเวียงป่าเป้า จาํกัด จังหวดัเชียงใหม่. คน้ควา้อิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตแขวงวชิาสหกรณ์สาขาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 
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การวเิคราะห์งบการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรีน จํากดั (มหาชน)  

ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 

Financial Statements Analysis of Better World Green  

Public Company Limited 2008 - 2012 

ศิริวรรณ ล้ิมสมบติัอนนัต ์1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

 

 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ กรณีศึกษา 

บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน) “ในช่วง 5 ปียอ้นหลงัโดยศึกษาขอ้มูล

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2555 ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษาฐานะทางการ

เงินและผลดาํเนินงานของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)2.วิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน ในการดําเนินงานของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด 

(มหาชน)”จากการศึกษาจะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 1. ทาํให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน) 2.เป็นขอ้มูล

พื้นฐานให้ผูส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตามแต่

วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน  

 ผลการศึกษาสรุปวา่ การศึกษาขอ้มูลในแนวด่ิงและแนวโนม้พบวา่ บริษทัฯ มี

แนวโน้มในการทํารายได้และกําไรเพิ่มข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีการส่งเสริม

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการลงทุนสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนท่ีหลุม

กลบขยะ ส่วนการวเิคราะห์อตัราสภาพคล่องของบริษทัฯ อยูใ่นเกณฑป์กติ แต่มี 

 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ระยะเวลาในการเก็บหน้ีมีจาํนวนมากกวา่ระยะเวลาการชาํระหน้ี อาจมีผลกระทบต่อ

สภาพคล่องของบริษทัฯในภายหลงัได ้ อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหา

กาํไรของบริษัทฯ เป็นอัตราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนทั้ งหมด หรือ

เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น สําหรับบริษทัฯน้ี ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 

(Return on Equity) ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

คําสําคัญ : การวเิคราะห์งบการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน  

 

ABSTRACT 

 In this study. Analysis of financial statements of listed companies service 

industry. Professional Services Sector Case Study of Better World Green Public 

Company Limited , "during the five-year retrospective study of data from the year 

2551 to 2555, which were intended to be assigned. 1. The financial position and 

results of operations of the company, Better World Green Public Company Limited 

2. Analysis of financial ratios. The implementation of the Better World Green 

Public Company Limited  from the study will have the following benefits: 1. 

Keeping in mind the financial position and results of operations of the Company's 

Better World Green Public Company Limited . 2 is the basis for those interested in 

such information to economic decision making. But the purpose of the financial 

statements. 

             The study concluded that The study found that vertical and likely trends in 

the Company's revenue and profit growth. Of the economy, promoting industrial 

growth. As a result of their investment assets in the garbage pit landfills. The 

analysis of the liquidity of the Company. Normal. But the duration of the collection 

period, a greater number of settlements. May affect the liquidity of the Company at 

a later time. Ratio analysis is the profit of the Company. Efficiency is the ratio of 
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use of funds. Or capital from the shareholders. For this company. Return on 

ordinary shareholders' equity (Return on Equity) has increased steadily each year. 

Keywords: Analysis, Financial ratios 

บทนํา 

 เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีมีการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและความ

ใส่ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน ทาํให้การขยายตวัของธุรกิจเก่ียวกบัการ

จดัการขยะอุตสาหกรรม เพิ่มตามไปดว้ย แต่ปัจจุบนั บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ

จดัการขยะอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ได้แก่ บริษทั 

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด (มหาชน) ผูศึ้กษาวิจยัเลือกวิเคราะห์งบการเงินและ

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่  พ.ศ. 2551 – 2555 

เพื่อศึกษาฐานะการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทั และแนวโนม้การเจริญเติบโตของ

ธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของ “บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์

กรีน จาํกดั (มหาชน)” 

2. เพื่อวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ในการดาํเนินงานของ “บริษทั เบต

เตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน)” 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั เบต

เตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) 

2. เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหผู้ส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิง

เศรษฐกิจ ตามแต่วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินรวม ของ “บริษทั เบตเตอร์ 

เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน)” 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลงบการเงินรวมยอ้นหลงัในช่วงระยะเวลาระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฎ

อยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

ทฤษฏีทีใ่ช้ในการศึกษางบการเงิน 

ความหมายของงบการเงิน 

สภาวิชาชีพบญัชี (2552,หนา้ 12) งบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

รายงานการเงิน งบการเงินท่ีสมบูรณ์ประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดง

การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  

เพชรี ขุนทรัพย ์(2544,หน้า 2) งบการเงิน หมายถึง”รายงานทางการเงินท่ี

บริษัทต้องจัดทําข้ึนมาอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อรายงานผลประกอบการและ

ความกา้วหนา้ของกิจการท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงระยะเวลาหน่ึง” 

เชาวลีย ์พงศ์ผาติโรจน์ (2541,หน้า 20) งบการเงิน หมายถึง งบการเงินท่ี

กิจการจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ 

มาลี ไชยกุล (2538,หนา้ 133) งบการเงิน หมายถึง รายงานทางบญัชีท่ีจดัทาํ

ข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของกิจการ ณ 

ช่วงระยะเวลาหน่ึง งบการเงินท่ีสาํคญั คือ งบกาํไรขาดทุน และงบดุล 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

2สงกรานต์  ทองน่วม2 (2543) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537-2541 เพื่อศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียและหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานของ

กิจการ โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ย อตัราส่วนทางการเงิน(Ratio Analysis) การวิเคราะห์

แนวด่ิง (Common Size) แนวโน้มของรายการท่ีมีนยัสําคญั (Significant Trend) 

การศึกษางบกระแสเงินสดแบบ EBITDA และการใช้ Du Pont System Analysis 

การศึกษาพบว่า ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดีกว่าบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน โดยก่อนการเกิด

วกิฤตการณ์บริษทัปูนซีเมนตข์องไทย มีแนวโนม้การเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึน และจาก



383 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

การศึกษาโครงสร้างเงินทุน ความอยูร่อดระยะยาวพบวา่ บริษทัปูนซีเมนตข์องไทยมี

การใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเป็นหลกั จึงทาํให้สัดส่วนหน้ีสินท่ีสูง ส่วนการวิเคราะห์โดย

ใชด้ชันี Z-SCORE MODEL พบว่า 4 บริษทั มีฐานะการเงินที่มัน่คง และอีก 6 บริษทั

อยู่ในระดบัท่ีมีความเส่ียงมีแนวโน้มท่ีจะลม้ละลาย 

2พรศิริ เจริญพงศ์ (2549) 2 ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่2 

คือ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ํากดั(มหาชน) และบริษทั ทุ ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั

(มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทาง การ เง ิน  ก ารศ ึกษา พบว ่า  บริษ ทั  ผ าแดง  อ ินดสัทรี  จ ํา ก ดั (มหาชน)  มี

ความสามารถในการก่อหน้ีมากกว่า สามารถทาํกาํไรขั้นตน้ไดสู้ง มีอตัรากาํไร

ค่อนขา้งสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานสูงตามไปดว้ย การจดัการชําระ

ดอกเบ้ียมีประสิทธิภาพดีกว่า บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั(มหาชน) ส่วนที่สองเป็น

การพยากรณ์กาํไรจากการดาํเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์แบบนุกรมเวลาตามวิธี 

Holt’s Exponential Smoothing จากการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานในอีก 2 ปี

ขา้งหน้า (พ.ศ.2549 และพ.ศ.2550) มีแนวโน้มของกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง  

2นิยม  คาํบุญทา  (2550) 2 ศึกษา  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินด้วย

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย2์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545-2549 จาํนวน 20 บริษทั โดยทาํการศึกษา การ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และเพื่อเสนอแนะการวางแผนในการดาํเนินงาน

และการลงทุน ของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยที์่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย  ์จากการศึกษาพบว ่า 2อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัท แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) มีสภาพคล่องดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทั 

สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัสภาพ

หน้ี  บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีสภาพหน้ีดี

ท่ีสุด อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอน

เน็คชั่น จาํกัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการทาํกาํไรสูงสุด และบริษทัท่ีมี
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อตัราส่วนทางการตลาดของหุ้นดีท่ีสุด คือ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกัด 

(มหาชน) 

2วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551)2 ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  2ไดท้าํการศึกษาแนวโน้มการเจริญเติมโต

ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  โดยการนาํงบการเงินรายไตร

มาส ตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2551 จาํนวน 41 

บริษทั  มาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  จากการศึกษาพบว ่า  อตัราส่วนวดั

ความสามารถในการทํากําไร  บริษทัที่เจ ริญเติบโตข้ึนมีจ ํานวน  25 บริษทั  มี

แนวโน้มลดลง 16 บริษทั อตัราส่วนวดัสภาพคล่องของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถ

จ่ายหน้ีระยะสั้ นไดด้ี อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 บริษทั มีอตัราเพิ่มข้ึนของ

หน้ีสินมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทุนและความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัผลการดาํเนินงาน อตัราวดัมูลค่าตลาด ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์

ทิศทางการดาํเนินงานของกิจการได  ้เน่ืองจากมูลค่าทางบญัชีที่เกิดจากการบนัทึก

ตวัเลข ตามมาตรฐานของบญัชีไม่สามารถกาํหนดทิศทางราคาตลาดได ้

2รัญชิดา การขยนั (2546)2 ศึกษา 2การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทั

ในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์กรณีศึกษา บริษทั  ควอลิต้ี  เฮา้ส์ จํากดั

(มหาชน) บริษทั  แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน)  และบริษทั  เอเชี่ยน พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั(มหาชน) บริษทั ช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.2540-2544 

โดยทาํการศึกษา วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า บริษทั แลนด์ 

แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) มีความคล่องตวัในการชาํระหน้ีระยะสั้ นตํ่าที่สุด แต่มี

แนวโน้มที่จะทาํกาํไรสูงสุด รวมถึงมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและบริหาร

สินทรัพยที์่สูง ส่วน บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) จะมีแนวโน้มการชาํระ

หน้ีระยะสั้ นในอนาคตดีข้ึน แต่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตํ่า และมีความ

เส่ียงทางการเงินมากกว่าบริษทัอ่ืน จากสัดส่วนของหน้ีที่สูงมากในโครงสร้างทาง

การเงิน 
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2วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545)2 ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้ งแต่ปีพ.ศ .2539 -2543  โดยใช้ 2 ว ิธ ีก า รว ิเค รา ะ ห์เช ิง ป ริม า ณ 

(Quantitative Method) และการพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงทาํการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 2ผลการศึกษาพบวา่ 2กลุ่มท่ีมีสภาพคล่องและความสามารถใน

การทาํกําไรสูงที่สุด คือ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนผลของการ

พยากรณ์ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรจะมีแนวโน้มของตน้ทุนขายท่ี

เพิ่มข้ึนมากกว่ายอดขาย  

อนิรุทธ บุญลอย (2552) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินของธุรกิจนํ้ ามนัปาล์ม 

ในประเทศไทย จาํนวน 63 บริษทั ในช่วงปี 2548-2552 เพื่อวิเคราะห์หาอตัราส่วน

เฉล่ีย รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินชองกลุ่มธุรกิจน้ี โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ย

อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ ได้แก่2 อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน และอตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน ซ่ึงผลจาก

ศึกษาพบว่า 2ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราส่วนทางการเงินอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ แต่ปัญหาภยัแล้งทาํให้ขาดแคลนวตัถุดิบ ส่งผลให้การผลิต 

ยอดขาย และกาํไรลดลงในท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรวางแผนจดัการเพื่อรองรับ

ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ ซ่ึงจะไดไ้ม่มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานลดลง 

 อมราลกัษณ์  ภูวไนยวีรพงศ์ (2552) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน คณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.

2547-2551 โดยใช้วิธี  2วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวด่ิง(ร้อยละ)วิเคราะห์

เปรียบเทียบในแนวนอนหรือตามแนวโน้ม และการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

จากการศึกษาพบว่า  การวิเคราะห์ตามแนวด่ิง คณะฯมีโครงสร้างเงินทุน2  ของ

สินทรัพยห์มุนเวียน ในส่วนของ2เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์คิดเป็น 83% 

ของสินทรัพย  ์การวิเคราะห์ในแนวนอน พบว่าคณะฯ มีแนวโน้มในการระดมทุน2

เพิ่มข้ึน2ทาํให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพ2อ 2การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า 
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ในปี พ.ศ.2551 มีอตัราสภาพคล่องสูง มีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นสูง2และ2

ในปี พ.ศ.2550 มีอตัราหน้ีสูงกวา่ปีอ่ืน ๆ 

ไพศาล  ขนัสร้อย (2541) ศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษทั

เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จาํกัด (มหาชน) โดยใช้อัตราส่วนสภาพคล่องเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบวา่ ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ บริษทัเงินทุน

หลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จาํกัด (มหาชน) กําลังประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง 

เน่ืองจากบริษัทฯมีสัดส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์จ ํานวนตํ่ าเม่ือเทียบกับหน้ีสิน

หมุนเวยีน อีกทั้งความสามารถในการบริหารจดัการสภาพคล่องดา้นหน้ีสินลดลงดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน เพราะกระแสเงินสด

สุทธิจากการดาํเนินงานติดลบ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ตอ้งเร่งดาํเนินการจดัหากระแส

เงินสดเขา้มาใช้จ่ายในกิจการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อเป็นการเรียกความ

เช่ือมั่นกลับมาซ่ึงจะทาํให้ประชาชนนําเงินมาฝากมากข้ึน และบริษัทฯ ต้องถือ

สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องไวใ้หเ้พียงพอต่อการดาํเนินงาน และตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ยิ่งลกัษณ์ หะยะมิน (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง  ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2543 โดยการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบ ใช้ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และทาํการวิเคราะห์แนวโน้ม 

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง

และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง มี

แนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่วนแนวโน้มความสามารถในการทาํกาํไร ลดลงเป็นผลมาจากการ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และในส่วนของการพยากรณ์ พบว่า ธุรกิจคอนกรีต 

กระเบ้ือง ปูนซีเมนต ์จะมีแนวโนม้ของยอดขายลดลงในอีกสองปีขา้งหนา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงินน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบดุล และงบ

กาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 
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  1.1 วเิคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common Size Analysis) 

  1.2 วเิคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ (Trend Analysis) 

  1.3 การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) 

 ส่วนท่ี  2  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 4 

ส่วน ดงัน้ี 

  2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

  2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

  2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 

1.1 วเิคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common Size Analysis) 

 1.1.1 โดยผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์โดยการจดัทาํงบการเงินแบบฐานเดียวกนั

(Common Size Analysis) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดงัน้ี คือ เป็นการปรับรายการในงบดุล

และงบกาํไรขาดทุนให้อยู่ในรูปฐานเดียวกนัเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงิน

ของกิจการได ้ 

1.1.2 โดยผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์โดยการจดัทาํงบการเงินแบบฐานเดียวกนั

(Common Size Analysis) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดงัน้ี คือ เป็นการปรับรายการงบกาํไร

ขาดทุนให้อยูใ่นรูปฐานเดียวกนัเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการได ้

จะแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเป็นร้อยละต่อยอดขายสุทธิ 

1.2 วเิคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ (Trend Analysis)  

โดยการนําข้อมูลในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ตั้ งแต่สองปีข้ึนไปมา

เปรียบเทียบกนั หมายถึง การวเิคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบกบัปี

อ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งกาํหนดให้ตวัเลขปีใดปีหน่ึงเป็นร้อยละ 100 และเทียบวา่ปีอ่ืน ๆ จะเป็น

ร้อยละเท่าใด ในการกาํหนดปีใดปีหน่ึงให้เป็นร้อยละ 100 สามารถทาํได ้ 2 วิธี คือ 

การเปรียบเทียบกบัปีก่อน และการเปรียบเทียบกบัปีฐาน ในกรณีมีตวัเลข 2 ปี ทั้ง 2 

วธีิจะคาํนวณเหมือนกนั   
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1.3 การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)  

โดยนาํขอ้มูลจากงบกระแสเงินสด มาทาํการวิเคราะห์เพื่อดูการเคล่ือนไหว

ของรายการเงินสด 

ส่วนท่ี  2  วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการวเิคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง ประกอบไปดว้ยอตัราส่วนต่างๆ ดงัน้ี

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนสภาพคล่องกระแส

เงินสด อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อตัราส่วนหมุนเวียน

สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ระยะเวลาชาํระ

หน้ี ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะแสดงถึงสภาพ

คล่องทางธุรกิจ วา่มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีสินหมุนเวียนไดห้รือไม่ 

โดยผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ สามารถแยกคาํนวณตาม

อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

 เป็นอตัราส่วนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและ

หน้ีสินหมุนเวียน เพื่อท่ีทาํให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจหรือหมายถึง

ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้ นจากสินทรัพยห์มุนเวียน สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = สินทรัพยห์มุนเวยีน 

  หน้ีสินหมุนเวยีน 

2.1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 

 เป็นอตัราส่วนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมี

สภาพคล่องหรือคุณภาพดีท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ดีเม่ือเทียบเท่าเงินสดต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน เพื่อท่ีทําให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจหรือหมายถึง
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ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นจากสินทรัพยห์มุนเวียนเร็ว สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) = เงินสด+หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ

ตลาด+ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ 

  หน้ีสินหมุนเวยีน 

2.1.3 อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (Receivables Turnover) 

 เป็นอัตราส่วนท่ีวดัสภาพคล่องของลูกหน้ีการค้าในการชําระหน้ีหรือ

ความสามารถในการเก็บหน้ีของกิจการ หรือ หมายถึงความสามารถท่ีจะแปรลูกหน้ี

เป็นเงินสดเม่ือเทียบกบัการขายเช่ือสุทธิ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (รอบ) = ขายเช่ือสุทธิ 

  ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

2.1.4 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (Average Collection Period) 

 การคาํนวนให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้ นหรือยาว เพื่อให้

ทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ี ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี และนโยบายในการให้

สินเช่ือทางธุรกิจ ผลการคาํนวนตํ่าจะแสดงถึงคุณภาพของลูกหน้ีท่ีสามารถชาํระได้

เร็ว 

สูตรคาํนวณ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) = ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย X 365 

  ขายเช่ือสุทธิ 

2.1.5 อตัราหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้(Payables Turnover) 

 เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องท่ีนําอตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี อัตรา

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และอตัราหมุนของเจา้หน้ีมาวิเคราะห์รวมกัน หรือ

หมายถึงความสามารถในการชาํระหน้ีจากเจา้หน้ีการคา้ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
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สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) = ซ้ือเช่ือสุทธิ 

  เจา้หน้ีเฉล่ีย 

2.1.6 ระยะเวลาชาํระหน้ี (Settlement Period) 

การคาํนวนให้เห็นถึงระยะเวลาในการชาํระหน้ีว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบ

ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพในชาํระหน้ี ผลการคาํนวนตํ่าจะแสดงถึงคุณภาพของการ

ชาํระหน้ีท่ีสามารถชาํระไดเ้ร็ว 

สูตรคาํนวณ 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) = เจา้หน้ีเฉล่ีย X 365 

  ซ้ือเช่ือสุทธิ 

2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร ประกอบด้วย 

อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อัตรากําไรจาการ

ดาํเนินงาน  อตัรากาํไรอ่ืน อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจ สามารถแยกคาํนวณตาม

อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  

 เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรขั้นตน้ กบั ยอดขาย หรือหมายถึง กาํไรขั้นตน้คิด

เป็นร้อยละของยอดขาย สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) = กาํไรขั้นตน้ X 100 

(Gross Profit Ratio)  ยอดขายสุทธิ 

2.2.2 อตัรากาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  

 กาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบักาํไรขั้นตน้หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร ซ่ึงหมายถึง กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี(Earnings 
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Before Interests and Tax - EBIT) โดยอตัราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็น ถึงความเส่ียงใน

การดาํเนินธุรกิจ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได ้

= กาํไรก่อนตน้ทุนทางการ

เงินและภาษีเงินได ้ X 100  

  ยอดขายสุทธิ   

2.2.3 อตัรากาํไรสุทธิ (Profit Margin on Sales) 

 ใชส้ําหรับการวิเคราะห์กาํไรสุทธิ(กาํไรจาก การดาํเนินงานหลงัภาษี) เทียบ

กบัยอดขายสุทธิ อตัรากาํไรสุทธิ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  = กาํไรสุทธิ X 100  

(Profit Margin on Sales)  ยอดขายสุทธิ   

2.2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 เป็นการวิเคราะห์ท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับผูถื้อหุ้นของกิจการ เน่ืองจากเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีผูถื้อหุ้นนาํมา

ลงทุนหลงัจากการจ่ายผลตอบแทนคืนให้กบัผูล้งทุนประเภทอ่ืน ในกรณีท่ีส่วนของผู ้

ถือหุ้นครอบคลุมถึงผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ อตัรากาํไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน = กาํไรสุทธิ 

(Return on Owner’s Equity)   ส่วนของทุนถวัเฉล่ีย 

2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุน

ของสินทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะแสดงให้เห็นวา่สินทรัพยท่ี์ธุรกิจมีอยูส่ามารถ

สร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจมากนอ้ยเพียงไหน  
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2.3.1 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets ratio) 

 บอกความสามารถในการทาํกาํไรเม่ือเทียบกบัสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ และ 

ความสามารถในการทาํกําไรเม่ือเทียบกับทุนของผูถื้อหุ้นท่ีลงไว  ้และสามารถ

ผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพยข์องกิจการนั้นๆสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) = อตัราส่วนกาํไรต่อยอดขาย 

(Return on Assets ratio)  การหมุนของสินทรัพย ์

2.3.2 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Return on Fixed Assets ratio) 

ผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพยถ์าวร สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(ร้อยละ) = กาํไรสุทธิ 

(Return on Fixed Assets ratio)  สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 

2.3.3 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Assets Turnover Ratio) 

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายได้ สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) = ยอดขายสุทธิ 

(Assets Turnover Ratio)  สินทรัพยร์วม 

2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  ประกอบดว้ย 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงอตัราส่วน

ในกลุ่มน้ีจะแสดงถึง โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ วา่จะประกอบไปดว้ยหน้ีสินและ

ส่วนของเจา้ของทุนเป็นเท่าไหร่ อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน ท่ีนิยมใชก้นั

โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
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2.4.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Total Debt to Total Equity 

Ratio) 

บอกถึงสัดส่วนของเงินกูเ้ทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ แสดงสมการได ้ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) = หน้ีสินรวม 

(Debt to Equity Ratio)  ส่วนของผูถื้อหุ้น 

2.4.2 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(Times Interest Earned Ratio) (เท่า) 

บอกความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบอกความสามารถในการชาํระ

ดอกเบ้ียของกิจการ แสดงสมการได ้ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) = กาํไรจากการดาํเนินงาน 

(Interest Coverage)  ดอกเบ้ียจ่าย 

สรุปผลการศึกษา 

โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี  1  วิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินและผลดาํเนินงาน ส่วนท่ี  2  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการ

วิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.2 อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการหากาํไร 2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 2.4 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 

 การศึกษาขอ้มูลในแนวด่ิงและแนวโนม้พบวา่ บริษทัฯ มีแนวโน้มในการทาํ

รายไดแ้ละกาํไรเพิ่มข้ึน จากสภาพเศรษฐกิจท่ีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 

จากการท่ีมีการลงทุนสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนท่ีหลุมกลบขยะ  

ส่วนท่ี  2  วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

 จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษทั ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถในการ

ชาํระหน้ีของบริษทั ปรากฏว่า อตัราสภาพคล่องของบริษทัฯ โดยเฉล่ีย 5 ปี เท่ากบั 
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1.18 เท่า ซ่ึอยูใ่นเกณฑ์ปกติ ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีไดดี้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัส่วนใหญ่ว่าเป็นสินทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงิน

สดมากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์จากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว จะเห็นได้

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัฯ โดยเฉล่ีย เท่ากบั 0.94 เท่า แสดงวา่ความ

คล่องตวัของบริษทัฯ ยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่ามาตรฐาน และโดยเฉพาะในปี 2552 – 

2554  ลดลง เน่ืองจาก มีการลงทุนเพิ่มเติม อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ มีความ

คล่องตวัเฉล่ีย 4.53 รอบ  และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อยูใ่นระดบั 81.60 วนั ซ่ึงอยูใ่น

เกณฑ์เก็บหน้ีไดช้า้ อาจทาํให้สภาพคล่องของเงินสดลดลงตามไปดว้ย เม่ือพิจารณา

จากอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ระยะเวลาชาํระหน้ี คล่องโดยรวมทั้ง 5 ปีจะเห็นว่า

บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนทุกปีและระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ีก็เพิ่มข้ึนทุกปี

เช่นกนัถึงแมจ้ะมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีได ้แต่ก็ยงัคงถือว่าอาจจะมีความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องในอนาคตไดเ้น่ืองจากบริษทัฯเก็บหน้ีไดช้า้กวา่ท่ีชาํระหน้ี   

2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากาํไรของบริษทัฯ เป็นอตัราส่วน

วดัประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนทั้งหมด หรือเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น สําหรับ

บริษทัฯน้ี ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั (Return on Equity) ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉล่ีย เท่ากบั 4.87% นอกจากนั้น แสดงถึงความสามารถในการ

ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนของบริษทัฯเพิ่มข้ึน 

2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯน้ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปีโดย

เฉล่ียเท่ากบั 9.60% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร เฉล่ีย เท่ากบั 5.59% 

ลดลงในช่วงปี 2552  ส่วนอตัราการหมุนของสินทรัพยก์็มีการเปล่ียนแปลงแต่ละปีไม่

แตกต่างกนั 0.64  0.57  0.64  0.57 และ 0.57  ตามลาํดบั โดยเฉล่ีย เท่ากบั 0.60 เท่า 

2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2555 อยูใ่นระดบั 0.39 เท่าลดลง

จากปี 2554 ซ่ึงอยูใ่นระดบั 0.47 เท่า เฉล่ีย เท่ากบั 0.47 เท่า เน่ืองจากในปี 2555 
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บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายชาํระคืนหน้ีการคา้และหน้ีเงินกูต่้างๆทาํให้หน้ีสินลดลง และมี

กําไรเข้ามาในส่วนของผู ้ถือหุ้นทําให้ส่วนของผู ้ถือหุ้นเพิ่มมากข้ึน อัตราส่วน

ความสามารถชาํระดอกเบ้ีย ในปี 2552 ลดลง โดยมีค่าเฉล่ียอตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 5.47 เท่า ทาํให้บริษทัฯความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเงินกู้

ได ้

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา พบวา่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)  มีรายได้

จากการดาํเนินงานเพิ่มในแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกๆปี แต่ในปี 2555 กลบัเพิ่มข้ึนไม่มาก

นกั แต่มีตน้ทุนการให้บริการเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูงมากอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลทาํให้กาํไร

ต่อหุ้นลดลง  และพบว่าบริษทั ฯ  มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

เพิ่มข้ึนสูงแต่มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่

บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีสูงกว่าระยะเวลาในการชาํระหน้ี เป็นระยะเวลา

นาน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัได ้ 
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FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD  

CASE STUDY  MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED  

AND SUBSIDIARY COMPANY 

จรุวรรณ์  ขนุทอง1  ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

-------------------------------------------------- 

        บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) วิเคราะห์ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไร 

(2) เปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนและอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ระหว่างปี 

2551-2555  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการศึกษาคร้ังน้ีคือ การ

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวเิคราะห์อตัราร้อยละแนวตั้งหรือแนวด่ิง และการ

วเิคราะห์อตัราร้อยละแนวนอนหรือแนวโนม้  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในประเด็นเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ปรากฎว่า 

บริษทัฯ ขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะ

สั้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า แต่ก็มีแนวโน้มดีข้ึนทุกปี ในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน ปรากฎวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างเงินลงทุน ปรากฎว่า แม้ว่า

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโน้มท่ีจะใช้เงินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลงและความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ียก็อยู่ในระดับท่ีเพิ่มข้ึน ในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทาํกาํไร 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ปรากฏว่า บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใต้

ความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ 

คําสําคัญ : รายงานทางการเงินประจาํปี, การวิเคราะห์งบการเงิน, บริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน)  

    ABSTRACT 

This researched investigates for (1) Analysis of financial liquidity, 

efficiency in the operations, capital structure and the capability to earn profit (2) 

Comparative the Liquidity Ratios, Efficiency Ratios, Leverage Ratios and 

Profitability Ratios during 2008-2012.  The tools used to analysis this researched are 

the Ratio Analysis, Vertical Percentage Analysis and Horizontal Percentage 

Analysis  

The conclusion from the researched could be indicated that in term of 

financial status, the company lacks of liquidity and consequently its capability to 

pay short term debt is low.  However, the tendency of paid up debt is increasing 

year by year.  In the perspective of operation efficiency, the company is able to 

manage debts and products effectively.  On the capital structure, although the 

majority of capital derives from debts, it has the positive trend that the company will 

use capital which gains from debt in the diminishing ratio and  the ability to pay 

interest is increasing. For the capability to earn profit, company has the efficiency in 

the operations  to increase profitability under financial and business risk. 

KEY WORDS:  ANNUAL REPORT, FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS, 

MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED  

บทนํา 

 บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลไมก้ระป๋อง นํ้าผลไมก้ระป๋องและเคร่ืองด่ืมบรรจุกระป๋อง และบริษทัฯ ยงั
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จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ซ่ึงจากสภาวะการแข่งขนัทาง

การคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เพื่อแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งใส่ใจใน

การใชข้อ้มูลหลายๆ ดา้นเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจและวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงหน่ึง

ในเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารสามารถเรียกใชไ้ดง่้ายและมีขอ้มูลใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

คือ งบการเงิน ถึงแมว้า่ตวัเลขท่ีไดจ้ากงบการเงินนั้นจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นอดีตแต่ก็ยงัเต็ม

ไปดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงลึกอีกดว้ย ทั้งน้ีทั้งนั้นยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ภายในกิจการท่ีสําคญัแหล่งหน่ึงโดยงบการเงินจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงานและแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ ท่ีเป็นตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 ในปี 2555 มูลค่าการตลาดรวมของนํ้ าผลไม ้100% อยูท่ี่ 2,551 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการตลาดทั้งหมด มีอตัราการขยายตัวร้อยละ 6 แม้การ

แข่งขนัในกลุ่มน้ีไม่สูงมากนกั แต่ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีราคาค่อนขา้งจะสูง คู่แข่งขนัท่ี

สําคญัของบริษทัฯ เก่ียวกับนํ้ าผลไม้กระป๋อง คือ ทิปโก้ ซ่ึงทิปโก้มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดประมาณ 47% ส่วนมาลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 43%  

 ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน จากงบการเงินท่ีผา่นมา

ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เพราะปัจจุบนับริษทั มาลี

สามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยูใ่นอนัดบั

สองรองจากทิปโก ้และดว้ยความพยายามของบริษทัฯ ท่ีจะครองส่วนแบ่งการตลาด

เป็นอันดับหน่ึง แทนทิปโก้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รวมถึงการวิเคราะห์อตัราร้อยละทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อดูประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการดาํเนินงาน 

ผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะทราบถึงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและภาวะ

ความสามารถในการอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มการเติบโตใน

อนาคต ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงันั้นผูศึ้กษาจึง

เลือกงบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ในส่วน

ของงบการเงินรวมมาทาํการวเิคราะห์  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวเิคราะห์ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัฯ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนและอตัราส่วนความสามารถใน

การทาํกาํไร ระหวา่งปี 2551-2555 ของบริษทัฯ 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษางบการเงินรวมของ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย โดยศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 

2555  

2. ศึกษาเฉพาะในส่วนของการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและอตัรา

ร้อยละ 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในส่วนของการดาํเนินการศึกษางบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 นั้น เร่ิมจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ

รวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

(secondary data) โดยขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์ในงบการเงินทั้ง 5 ปีนั้นไดม้าจากรายงาน

ประจาํปี งบการเงิน และแบบ 56-1 จาก www.set.or.th ของบริษทัฯ ท่ีเปิดเผยในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

http://www.set.or.th/
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในงบการเงินเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละปี ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ตามวธีิการดงัน้ี 

1  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

2  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size Statement) 

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

1  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจะช่วยใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

รายการในงบการเงินแลว้ตีความหมายของรายการนั้น โดยแบ่งตามประเภทต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

 1.1  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

  (1)  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 

  (2)  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio, Acid Test Ratio)

 1.2  อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 

  (1)  อตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) 

 (2)  ระยะเวลาการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Average Days Per 

Turnover) 

 (3)  อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Accounts Receivable Turnover 

Ratio) 

 (4)  ระยะเวลาการเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย (Average Collection Period 

Ratio) 

(5)  อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (Account Payable 

Turnover Ratio) 

  (6)  ระยะเวลาในการชาํระหน้ีเฉล่ีย (Average Payment Period) 
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  (7)  วงจรดาํเนินงานและวงจรเงินสด (Operating Cycle And Cash 

   Cycle)    

  (8)  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) 

 1.3  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios) 

  (1)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Total Capital) 

  (2)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) 

  (3)  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Times Interest 

    Earned) 

(4)  อตัราส่วนเจา้หน้ีการคา้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Spontaneous     

Liability to Equity) 

 1.4  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

  (1)  อตัราผลตอบแทนจากการขาย (Return or Profit Margin on 

  Sales) 

-  อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

-  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

(2)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Rate of Return on Total 

Assets) 

  (3)  อตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return of Total 

  Capital) 

(4)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Rate of Return on 

Shareholders’ Equity) 

2  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สงกรานต์  ทองน่วม (2543) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541 โดยใช้การ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวด่ิง การวิเคราะห์แนวโนม้และการ

วิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบ EBITDA, Du Pont System Analysis และ Z-Score 

Model  

วิชนี  เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน งบ

การเงินเปรียบเทียบ  

สุนิสา  ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ อตัราส่วนทางการเงิน  

กษิด์ิเดช  แม่นปืน (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของ สหกรณ์

การเกษตรรทัว่ไปในเขตภาคกลางช่วงปีพุทธศกัราช 2541-2543 โดยใชแ้บบวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป อนัประกอบไปดว้ยงบดุลและงบกาํไร

ขาดทุน  

พรศิริ  เจริญพงศ์ (2549) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

กรณีศึกษา บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) โดยใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบคาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงิน

ของแต่ละบริษทั ในส่วนของการพยากรณ์ใชย้เทคนิคอนุกรมเวลา 

ปรารถนา  กิจพนัธ์ (2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ ์โดยใชก้ารวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน อตัรานโยบายทางการเงิน และอตัรา

ทางการตลาดต่อราคาหุน้ของแต่ละกลุ่ม  

เพญ็นภา  เทพทบั (2551) ศึกษา การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ บริษทั  
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สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวธีิการศึกษา คือ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

และการวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิดูปอง (The Du Pont Analysis)   

วลิาวลัย ์ ตุม้เฟ้ียม (2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยมีวิธีการศึกษา คือวิเคราะห์งบการเงิน

ในอตัราส่วนท่ีสนใจศึกษา โดยนาํขอ้มูลของบริษทัต่างๆ จากรายงานทางการเงิน มา

หาค่าอตัราส่วนของแต่ละบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ 6 

ไตรมาสข้ึนไป นาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบและดูแนวโนม้การดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

 อนิรุทธ  บุญลอย (2553) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาลม์ ในประเทศไทย โดยใชง้บดุล งบกาํไรขาดทุน มาทาํการวเิคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน และสร้างอตัราเฉล่ียอุตสาหกรรมธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยโดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft Excel 

 พวงเพช็ร์  พราหมพงษ ์(2553) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ใน

จงัหวดัสตูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง และการวเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เก่ียวกบัทษฤฎีการวิเคราะห์งบการเงินนั้น

พบว่าสามารถท่ีจะนาํมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของการ

คน้ควา้อิสระ กรณีศึกษา บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีนาํมาใช ้คือการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์

อตัราร้อยละแนวตั้งและอตัราร้อยละแนวนอน 

ผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน ของ

บริษทั มาลีสามพรานจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เฉพาะงบการเงินรวม ในส่วน

ของผลการศึกษาจะกล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปและผลการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวคิด

และทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วน คือ การพิจารณาตวัเลขของงบ

การเงินมาเปรียบเทียบกนัโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล

หรือการเปรียบเทียบตวัเลข 2 รายการ การประเมินดว้ยอตัราส่วน แบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

 2.  อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios) 

 3.  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios) 

 4.  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

ผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1.  ผลจากการศึกษาอตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ทาํให้ทราบวา่บริษทัฯ 

มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องน้อยกว่าสัดส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินระยะสั้นเฉล่ียทั้ง 5 

ปี มีน้อยหรือขาดสภาพคล่องนัน่เอง แมจ้ะวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วแยก

ออกมา ก็ยงัแสดงผลวา่ ขาดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะ

สั้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่า แต่หากมองภาพรวมจะทาํเห็นวา่ แนวโนม้ของความสามารถใน

การจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นดีข้ึนทุกปี 

2.  ผลจากการศึกษาอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทาํให้ทราบวา่ 

ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงันั้น มีแนวโน้มดีข้ึนในปี 2555 คือทั้งอตัรา

การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือท่ีสูงข้ึนเป็น 7.61 คร้ังในปี 2555 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 

ปี คือ 5.68 คร้ังและระยะเวลาในการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือน้อยลงเป็น 47.96 

วนัในปี 2555 ยงัน้อยกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 64.26 วนั ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯมีประสิทธิภาพและมี

ความสามารถเปล่ียนสินค้าเป็นเงินสดหรือลูกหน้ีได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ส่วน

ประสิทธิภาพในการบริหารเก่ียวกบัลูกหน้ีและการจดัเก็บหน้ีมีแนวโน้มดีข้ึนในปี 

2555 คือ  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 9.67 คร้ัง ซ่ึงสูงกว่า
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ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 7.50 คร้ัง และระยะเวลาในการเก็บหน้ีก็ลดจาํนวนวนัลงเป็น 37.75 

วนั ในปี 2555 ซ่ึงตํ่ ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 48.67 วนั ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการ

หมุนเวยีนของลูกหน้ีท่ีเพิ่มแสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ มีประสิทธิ ภาพในการจดัเก็บหน้ี

สูงข้ึน ส่วนประสิทธิภาพในการบริหารเก่ียวกบัเจา้หน้ีและการชาํระหน้ีมีแนวโนม้ดี

ข้ึน ในปี 2555 คือ อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 5.25 คร้ัง สูง

กว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 3.17 คร้ังและระยะเวลาในการชาํระหน้ีก็ลดจาํนวนวนัลงเป็น 

69.48 วนั ในปี 2555 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 115.28 วนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการ

หมุนเวียนของเจา้หน้ีท่ีลดลงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระ

หน้ีระยะสั้ นได้ดีข้ึนซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากในปี 2555 มียอดขายเพิ่มข้ึน การ

จดัเก็บหน้ีก็ดีข้ึนส่งผลใหส้ภาพคล่องดีข้ึนมีเงินมาจ่ายชาํระหน้ีได ้ดา้นวงจรเงินสดจะ

แสดงช่วงเวลาระหวา่งการรับเงินและการจ่ายเงินของธุรกิจในปี 2551-2554 วงจรเงิน

สดของบริษัทฯติดลบ แสดงว่าระยะเวลาท่ีจะจ่ายหน้ีให้เจ้าหน้ีนั้ นยาวนานกว่า

ระยะเวลาท่ีไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ี ซ่ึงแสดงวา่บริษทัฯ มีเงินสดในมือนานข้ึน หาก

มองอีกแง่ก็คือช่วงเวลานั้นบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีไม่ดีมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะมาจ่าย

ชาํระหน้ีเจา้หน้ี ซ่ึงต่างจากปี 2555 ท่ี วงจรเงินสดมียอดเป็นบวก คือ 16.23 วนั แสดง

วา่ ระยะเวลาท่ีจะจ่ายชาํระเจา้หน้ีน้อยกว่าระยะท่ีไดรั้บชาํระหน้ี ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั

การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีและระยะเวลารับชาํระ หากมองอีกแง่ก็

คือในปีน้ีบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีข้ึนจึงสามารถจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้ข้ึนแสดง

วา่บริษทัฯ ในส่วนของประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายไดจ้ากการ

ขาย ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนในปี 2555 คือ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในปี 2555 

เพิ่มข้ึนเป็น 2.48 คร้ัง ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 1.72 คร้ัง 

3.  ผลจากการศึกษาอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย ทาํให้ทราบว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษทัมาจากการก่อหน้ีแต่โดยเฉล่ีย

ลดลงทุกปี ในช่วงปี 2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเหลือ 1.52 เท่า 

นอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 4.39 เท่า เพราะมีการปรับปรุงทุนคือลา้งขาดทุนสะสมท่ียก

มาของบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2555 หน้า 14 ข้อ 1.3 และในปี 2555 งบการเงินรวมแสดงให้เห็นกาํไรจากการ

ดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้สามารถชดเชยขาดทุนสะสมท่ีคงเหลืออยู่ได้หมด จนมี

กําไรสะสมในท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทุนคือจัดให้มี

โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อคงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้เจ้าหน้ีมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระหน้ีเม่ือครบกาํหนดมี

นอ้ยลง และเม่ือวิเคราะห์ดูอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมซ่ึงลดลงทุกปี และในปี 

2555 ลดลงเหลือ 0.60 เท่า และยงัลดลงตํ่ากวา่อตัราเฉล่ีย 5 ปี คือ 0.81 เท่า บริษทัฯมี

แนวโน้มท่ีสามารถจ่ายชําระหน้ีสินได้ดีข้ึนหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือความเส่ียงท่ี

เจา้หน้ีจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีเม่ือครบกาํหนดมีน้อยลง เพราะสัดส่วนของสินทรัพยมี์

มากกวา่หน้ีสินรวม  

ในส่วนของความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจากการวิเคราะห์ อตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีแนวโน้มดีข้ึน โดยเฉล่ียทุกปี และในปี 2555 มีสูง

ถึง 49.22 เท่า ซ่ึงมากกวา่อตัราเฉล่ีย 5 ปี คือ 4.81 กล่าวคือบริษทัฯมีฐานะการเงินท่ีดี

พอ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายสูงข้ึน 

ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนเจ้าหน้ีการค้าต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 

แนวโนม้ลดลงทุกปี และในปี 2555 ลดลงเหลือ 0.78 เท่า ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 2.19 

เท่า ก็เพราะมีการปรับปรุงทุนของกิจการใหม่ ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ จึงมีผลทาํให้

อตัราส่วนเจา้หน้ีการคา้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง  

4.  ผลจากการศึกษาอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร ในเบ้ืองตน้

วิเคราะห์จากอตัรากาํไรขั้นตน้เพื่อดูความสัมพนัธ์ของยอดขายและตน้ทุนขาย ทาํให้

ทราบว่า ลกัษณะตน้ทุนขายจากปี 51 คือ 82.19% ได้ลดลงเร่ือยๆ คือ ลดลงเหลือ 

76.17% ในปี 2552, 71.53% ในปี 2553, และ70.71% ในปี 2554 ส่วนในปี 2555 

ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนเล็กน้อย คือ 73.12% ซ่ึงเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

จะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีแนวโน้มท่ีจะมีกาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนในอนาคต เพราะเม่ือเทียบ

กบัอตัรากาํไรสุทธิ ซ่ึงอยูท่ี่ (7.96%) ในปี 2551, 4.24% ในปี 2552, 3.76% ในปี 2553, 

6.24% ในปี 2554 และ 10.49% ในปี 2555 ก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของกาํไรสุทธิ
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โดยรวมนั้นเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551-2555 ยกเวน้ปี 2553 ท่ีลดลงแต่ก็ลดลงไม่

มาก แต่ในปี 2555 อตัรากาํไรสุทธิท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีสาระสําคญั ก็เน่ืองมาจาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง จึงทาํให้อตัรากาํไรสุทธิสูงข้ึนจากปี 2554 ประมาณ 

4.25% จากอตัราดงักล่าแสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใน

การทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วามเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 คือ (7.66%), 8.09%, 6.41%, 11.72%, และ 31.81% 

ยกเว้น ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 เพียงเล็กน้อย และในปี 2555 จะเห็นได้ว่า 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนมากจากปี 2554 แสดงวา่บริษทัฯ มีความสามารถ

และมีประสิทธิ ภาพในการบริหารงานในการใชท้รัพยสิ์นเพื่อก่อให้เกิดกาํไรกลบัคืน

สู่บริษทัเพิ่มมากข้ึน   

เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุนจะเห็นไดว้่า มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้ งแต่ปี 2551-2553 คือ (16.51%), 13.32%, 10.91%, 19.90% และ 

42.30% ยกเวน้แต่ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 เพียงเล็กนอ้ย แต่ในปี 2555 จะเห็นไดว้า่ 

อตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงยงัไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดจ้ากเจา้หน้ีการคา้ 

นั้นสูงข้ึนมากจากปี 2554  แสดงวา่บริษทัฯ มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ

บริหารในการใชเ้งินทุนท่ีไดม้าทั้งจากการก่อหน้ีระยะสั้น ระยะยาว แต่ไม่รวมเจา้หน้ี

การคา้ และจากส่วนของผูถื้อหุน้ เพื่อก่อใหเ้กิดกาํไรกลบัคืนสู่บริษทัเพิ่มมากข้ึน 

และเม่ือพิจารณาในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเห็นได้

วา่ ผลการดาํเนินงานในปี 2551 เป็นขาดทุนสุทธิ (294,653,768) บาท และส่วนของผู ้

ถือหุ้นก็มีขาดทุนสะสมสูงข้ึนเป็น (1,469,568,929) บาท ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมมียอดติดลบ (242,879,894) บาท แสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพใน

การทําไรจากการทุนในส่วนของผู ้ถือหุ้น และในส่วนของปี 2552 ซ่ึงแสดง

ผลตอบแทน 312.66% เกิดจากการท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย ระหว่างปี 2551 และ ปี 

2552 ซ่ึงยงัมีขาดทุนสะสมรวมอยูเ่ป็นตวัส่วน จึงทาํให้ผลท่ีไดแ้สดงยอดผลตอบแทน

จากส่วนของผูถื้อหุน้สูง ตั้งแต่ปี 2553-255 อตัราผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุ้น คือ 
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29.62%, 48.54% และ 79.10% ตามลาํดบั ซ่ึงแนวโน้มก็ดูเหมือนจะดีข้ึนในแง่ของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผูหุ้้น ส่วนของปี 2555 ท่ีแสดงผลตอบแทนสูง

จากการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท ตอบแทนกลบัมาท่ี 79.10 บาท ก็เพราะ

ในระหว่างปี 2555 มีการปรับโครงสร้างเงินทุน ลา้งยอดขาดทุนสะสม และผลการ

ดาํเนินงานในปี 2555 ก็มีกาํไรเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่ ในช่วงปี 2553-2555 บริษทัฯมี

ประสิทธิภาพในการทาํกาํไรจากการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 

การวเิคราะห์แนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

ผลการวเิคราะห์งบดุลแนวดิ่ง  

โครงสร้างของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทางด้านสินทรัพย์หมุนเวียน จะมี

ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั โดยลูกหน้ีการคา้ปี 2551-

2555 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 22.67%ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันทั้ง 5 ปี คือ ทางด้าน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ส่วนประกอบกอบคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิซ่ึงก็อยู่

ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัในช่วงปี 2552-2555 แต่ในช่วงปี 2551 บริษทัฯ ใชน้โยบาย

เก่ียวกบัการแสดงมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ในราคาตามบญัชี ซ่ึงตั้งแต่ปี 2552 บริษทั

เปล่ียนมาใช้นโยบายในการแสดงราคาอาคารและอุปกรณ์ตามราคาประเมินเพื่อให้

ราคาของอาคารและอุปกรณ์ไดแ้สดงมูลค่าและสะทอ้นราคาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงนโยบายน้ีใช้

เพิ่มเติมจากท่ีเคยใช้เฉพาะท่ีดิน จ่ึงทาํให้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2552

แสดงยอดเพิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั  

ในส่วนของโครงสร้างของหน้ีสิน ทาํให้ทราบว่าในปี 2551-2555 เจ้าหน้ี

การคา้เป็นสัดส่วนท่ีเยอะท่ีสุดคือ 49.28%, 41.83%, 41.90%, 41.96%, และ 30.86% 

ตามลาํดบั ซ่ึงจะสังเกตุไดว้า่ในส่วนของหน้ีรวมมีจาํนวนท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง: เงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการค้า ซ่ึงทั้ งสอง

รายการมีจาํนวนเงินท่ีลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั ในปี 2555  

ในส่วนของโครงสร้างส่วนของผูถื้อหุ้น ทาํให้ทราบวา่ ในปี 2555 บริษทัฯ 

ไดมี้การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 999.99 ลา้นบาท แป็น 700.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 

70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซ่ึงจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ 19 
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เมษายน 2555  และให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของริษทัฯ จากเดิม 700.00 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  เป็น 140.00 ลา้นบาท 

(หุ้นสามญั 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือ 15 มิถุนายน 2555 จากนั้นนาํสํารองตามกฎหมายจาํนวน 8.18 ลา้นบาท ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นจาํนวน 347.50 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นจาํนวน 

560.00 ลา้นบาท ไปลา้งขาดทุนสะสมท่ียกมาของบริษทัฯ และดาํเนินการเรียบร้อย

แล้วในเดือนมิถุนายน 2555 นอกจากนั้นยงัมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จาํนวน 42.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 

2555 และสัดส่วนของทุนนั้นเม่ือเทียบกบัรวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้ อยูใ่น

ระดบัตํ่า อาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการผิดนดัจ่ายชาํระเน่ืองจากทุนท่ีใช้ในกิจการ

ส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินและบริษทัฯมีภาระตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนด้วย แต่ในปี 

2555 จะเห็นวา่ ขาดทุนสะสมนั้นหายไปเน่ืองจากมีมีการปรับปรุงทุนของบริษทัฯเพื่อ

ลา้งขาดทุนสะสมและในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน จึงทาํให้ส้ิน

ปีมียอดกาํไรสะสมแสดงในงบการเงิน  

สรุปแล้วจากการวิเคราะห์งบดุลแนวด่ิง สรุปได้ว่า ในส่วนของสินทรัพย์

สัดส่วนของลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ ซ่ึงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน เป็นสัดส่วนท่ี

มากท่ีสุด บริษทัฯ จึงควรใส่ใจและกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสินคา้

คงเหลือ อย่างรัดกุมมากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในส่วนของ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น จะเห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงมีการลงทุนจากเงินทุนในส่วน

ของหน้ีสินมากกว่าส่วนของผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงนโยบายการ

ดาํเนินงานในเร่ืองของการจดัหาเงินทุนเพื่อปรับและลดการพึ่งพาเงินทุนจากส่วนของ

หน้ีสินใหล้ดลง เพื่อลดลดภาระตน้ทุนทางการเงิน 

ผลการวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวดิ่ง 

 จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนในแนวด่ิงหรือแนวตั้งนั้น ทาํให้ทราบว่า

โครงสร้างของตน้ทุนของบริษทัฯ ในปี 2551 มียอดเป็น 82.19% ถือว่าค่อนขา้งสูง 
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และเม่ือวเิคราะห์ดูโดยรวมสัดส่วนของค่าใชจ่้ายขายและบริหารอยูท่ี่ 22.65% ซ่ึงเม่ือ

รวมกนัแลว้ก็เกิน 100% ส่งผลให้ปี 2551 มีผลการดาํเนินงานเป็นผลขาดทุนสุทธิ -

7.96%  

ในปี 2552 ตน้ทุนขายของบริษทัฯ มียอดเป็น 76.17% ซ่ึงลดลงประมาณ 6% 

เม่ือเทียบกบัปี 2551 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหาร อยูท่ี่ 22.78% ยงัอยูใ่นสัดส่วน

ใกลเ้คียงกบัปี 2551 ส่งผลใหปี้ 2552 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 4.25%  

ในปี 2553 ตน้ทุนขายยงัคงลดลง มียอดเป็น 71.53% ซ่ึงลดลงประมาณ 5% 

แต่รวมสัดส่วนของค่าใชจ่้ายขายและบริหาร อยูท่ี่ 25.66% ส่งผลให้ปี 2552 ยงัคงมีผล

การดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 3.76% ซ่ึงยงัเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2552  

ในปี 2554 ต้นทุนขายของบริษทัฯ อยู่ท่ี 70.71% แม้จะลดลงแต่ก็ยงัคง

สัดส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2553 แต่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอยู่ท่ี 24.06% ลดลง

ประมาณ 2% จากปีก่อนซ่ึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 

6.24% ต่อยอดขาย เป็นผลเกิดจากรายได้จากการขายในน้ีเพิ่มสูงข้ึนจากปีก่อน

ประมาณ 822 ลา้นบาท  

ส่วนในปี 2555 ตน้ทุนขายของบริษทัฯ อยู่ท่ี 73.12%  เพิ่มข้ึนจากปี 2554 

เล็กน้อย และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ี 16.14% ซ่ึงลดลงจากปี 

2554 ค่อนขา้งเยอะ ถา้ดูเป็นเปอร์เซ็นต่อยอดขาย แต่หากดูปริมาณเงิน จะเห็นวา่ เพิ่ม

สูงจากปีก่อนหน้าอย่างมีสาระสําคญั แต่ทั้งน้ีในปี 2555 กลบัมียอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน

มากจากปี 2554 จึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 10.49% ต่อ

ยอดขาย  

สรุปแลว้จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวด่ิง สรุปไดว้า่ ตน้ทุนขาย เม่ือ

ดูในสัดส่วนเปอร์เซ็นต่อยอดขายค่อนขา้งใกลเ้คียงทั้ง 5 ปี แต่จะมีสัดส่วนตน้ทุนต่อ

ยอดขายเยอะเกิน 80% ในปี 2551 เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เม่ือดู

สัดส่วนเปอร์เซ็นต่อยอดขายก็ยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั ยกเวน้ปี 2555 ซ่ึงค่อนขา้งตํ่า

กวา่ ทุกปี และในส่วนของกาํไรสุทธิ ก็มีสัดส่วนท่ีดีข้ึนจากปีก่อน           
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การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์การการเติบโตของกิจการ ไดก้าํหนดให้ปี 2551 เป็นปีฐาน 

(100%) ของการคาํนวณ ซ่ึงพอจะสรุปได้ว่า รายได้จากการขายของกิจการลดลง 

ตั้งแต่ปี 2552-2554 แต่ในช่วงปี 2553 ลดลงมากท่ีสุด ในช่วงปี 2554-2555 รายไดจ้าก

การขายเร่ิมเพิ่มข้ึนและเพิ่มข้ึนถึง 66.25% ในปี 2555 ในส่วนของตน้ทุนขายนั้นลดลง 

ตั้งแต่ปี 2552-2554 ในส่วนของปี 2555 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนเป็น 47.89% ก็เน่ืองจาก

ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนนั่นเอง และเม่ือดูกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ก็เพิ่มข้ึนตลอดตั้งแต่ปี 

2552-2555 แต่ในปี 2553 นั้นเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ก็จริง แต่ก็ลดลงจากปี 2552 ทั้งน้ี

กาํไรสุทธิในปี 2554-2555 นั้นเร่ิมเพิ่มสูงข้ึนเป็น 117.29%, 319.21% ตามลาํดับ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในปี 2555 บริษทัฯ มีแนวโน้มของการเติบโตทางดา้นรายไดจ้าก

การขายเพิ่มข้ึน แต่ในขณะเดียวกันตน้ทุนขายก็เติบโตข้ึนด้วย แต่การเติบโตของ

ตน้ทุนขายก็ยงัเติบโตนอ้ยกวา่ รายไดจ้ากการขาย ซ่ึงหากมองในส่วนของกาํไรสุทธิก็

จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ยกเวน้แค่ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 

เล็กน้อย แต่กาํไรสุทธิก็กลบัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2554-2555 แสดงว่าในภาพรวมบริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยนั้นมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ ก็เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมาทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงินท่ีอยู่ในงบการเงินและเปิดเผยผ่านเวปไซด์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจากรายงานประจาํปีตาม

แบบ 56-1 ซ่ึงนาํมาวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

บทท่ี 2ทาํการวิเคราะห์เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินของแต่ละปี ประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน โครงสร้างเงินลงทุน และประสิทธิภาพในการทาํกาํไร แล้วทาํการ
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สรุปผลและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา ของบริษัท มาลีสามพราน จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี   

สรุปผลจากการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลปรากฎวา่ บริษทัฯ 

ขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นอยู่

ในเกณฑท่ี์ตํ่า แต่ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ผล

ปรากฎวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินลงทุน ผลปรากฎวา่ แมว้า่

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะใชเ้งินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลง ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก็

อยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร ผลปรากฏ

วา่ วา่ บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วาม

เส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาและวเิคราะห์งบการเงิน  

 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนประกอบหลกัในงบการเงินทางด้าน

สินทรัพยห์มุนเวียน มีลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั บริษทั

ฯ จึงควรมีนโยบายเก่ียวกบัลูกหน้ีและการเก็บหน้ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อสร้าง

สภาพคล่องให้กบับริษทั และในส่วนของสินคา้ก็ควรมีนโยบายเก่ียวกบัสินคา้และ

ระยะเวลาในการหมุนสินคา้ ลดการถือครองสินคา้ไวใ้นโกดงัและเพิ่มรอบการขาย

สินคา้ใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายและลดค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ 

 ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ยงัคงพึ่งพาเงินลงทุนจาก

ส่วนของหน้ีสินมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงนโยบายในการ

ลงทุนใหพ้ึ่งพาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน   
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การวเิคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551- 2555 

AN ANALYSIS OF  FINANCIAL STATEMENTS OF SERM SUK  

PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES                

 FROM 2008-2012  

วรวฒิุ  จิโสะ 1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

 

 บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการ

บริหารสินทรัพย์ ความสามารถในการก่อหน้ี และความสามารถในการทาํกาํไร 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวด่ิงและการใช้วิธี

วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวนอน เพ่ือไดท้ราบถึงการดาํเนินงานและสภาพ

คล่องรวมถึงการทาํกาํไรของบริษทั ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การวิเคราะห์งบ

การเงินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษทั เสริมสุข 

จาํกดั (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.582- 

1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ

ในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสด

เพ่ือชาํระหน้ีระยะสั้ นไดต้ามกาํหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงิน

ฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ เป็นต้น  นอกจากน้ีพิจารณาประสิทธิภาพใน

การบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน)ไม่ดี จากการ

เก็บสินค้าคงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

ค่อนขา้งคงท่ี  สาํหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทัฯ มีโครงสร้าง 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



418 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

เงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ ทําให้บริษัทไม่ต้อง

รับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนในส่วนของ

ความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการทาํกาํไร

ขั้นตน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนัทั้ง 5 ปี

และมีตาํท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะนํ้ าท่วม ทาํให้กาํไร

ขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของกาํไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554 ลดน้อยลง

เช่นเดียวกนั 

คําสําคัญ : บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

ABSTRACT 

This paper studies liquidity, the ability to manage assets, the ability to make 

loans and the ability to make profits 1of Serm Suk Public Co, Ltd. during 2008 to 

2012. The data from this five-year period allows for the analysis of comparative 

financial statements, common-size Analysis and Trend Analysis. It is also concerned 

with operations and liquidity including the profit making of this company.The 

analysis of comparative financial statements indicate that the liquidity of Serm 

Suk Public Co, Ltd. in proportion as well that is the turnover of all five-years at 

1.582 to 1.83, best  at 2:1 and normal at 1:1. Shows that  the ability of Total Assets 

Turnover and Quick Asset to cash for repayment of short-term debts in time, due to 

the cash increasing, cash at bank and account receivable. In addition, we 

cosiderate  to the  per formance of  inventory management  of  1 Serm 

Suk Public Co, Ltd. that is not well cause of an excessive inventory and an effective 

of asset management relatively constant.The ability to make loans of this 

company has the most of capital from a capital source within the enterprise. So, the 

company not to lade the interest that make the ability of liquidation is 

better.In the part of the ability to make profits found that this company has the 

ability to make a gross profit in the desirable level, that is decrease but not 
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too much when compare with all of five years. The lowest is 2011, effected 

from floods making  gross profit and the net profit of year 2011 decrease. 

Keywords: Serm Suk Public Co.,Ltd and its Subsidiaries 

 ความสําคัญของปัญหา  

 บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจในดา้นการผลิตนํ้ าอดั และจดัจาํหน่าย 

ในปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เขา้มาในตลาดเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัอตัราการ

เจริญเติบโตของตลาดนํ้ าอดัลมไม่สูงนกั เน่ืองจากมีเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนเขา้สู่ตลาด

เคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงกระแสความนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืม

อ่ืนๆ ของผูบ้ริโภค อาทิเช่น นํ้ าด่ืมบริสุทธ์ิ นํ้ าผลไม ้นํ้ าแร่ และอาหารนม เป็นตน้ จึง

ทาํให้การแข่งขนัในธุรกิจนํ้ าอดัลมยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน การตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงโอกาสสําหรับการดาํเนินธุรกิจเคร่ืองด่ืมนั้น จะ

ข้ึนอยู่กบัการมีช่องทางการจาํหน่ายเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน การแข่งขนัในธุรกิจ

นํ้าอดัลมมีความรุนแรงมากข้ึน  

ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั เสริมสุข 

จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 เพราะในภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการแข่งขนักนัมาก กิจการต่าง ๆ ยงัคงประกอบ

กิจการอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ขอ้มูลทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นและเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการประกอบธุรกรรม และการตดัสินใจ

เชิงเศรษฐกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัของแต่ละกิจการ คือ งบการเงิน 

ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีให้ขอ้มูลท่ีสําคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของ

กิจการ   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไร ของบริษทั เสริมสุข 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

2.เพ่ือเปรียบเทียบถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานของ
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บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้ผูบ้ริหารของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

นาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้องคก์ร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ 

ควบคุมปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ขอบเขตการศึกษา 

1.การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เสริมสุข

จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.การศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลาระหว่าง

ปี พ.ศ.2551-2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ี

ปรากฏอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

3.ขอ้มูลท่ีศึกษาในงบการเงินบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน เน่ืองจากงบ

การเงินของกิจการท่ีทาํการศึกษาค่อนข้างจาํกัด จึงทาํการวิเคราะห์ข้อมูล

เฉพาะขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินเท่านั้น 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎแีละแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีดีและเพียงพอเพื่อ

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานรวมถึงแนวโน้มการดาํเนินงานของบริษทัใน

อนาคต การวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งน้ีธุรกิจควรจะศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินรวมถึงวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะกล่าวต่อไป ดงัน้ี  

1.วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็น 4ประเภท คือ(จุฑามาศ จรัญญาพร,2540 

หนา้28 ) 
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1.1  อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity  

Ratio) 

1.3  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

1.1 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) เป็นอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีแสดงให้ทราบถึงสภาพความคล่องตวัของธุรกิจ นั่นคือ ใช้วดั

ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นของกิจการ ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่าง

สินทรัพยห์มุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบว่า ณ 

วนัท่ีกิจการวิเคราะห์มีสินทรัพยห์มุนเวียนมากเป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

ลูกหน้ีตั๋วเ งินรับ สินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น หน้ีสิน

หมุนเวียน ไดแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ เงินกูธ้นาคารระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย เป็นตน้ 

(2) อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid-Test Ratio) 

เป็นอตัราส่วนระหว่างสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงกบัหน้ีสินหมุนเวียน ผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ะบอกให้ทราบว่า ณ วนัท่ีกิจการวิเคราะห์มีสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมาก

เป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียน 

  1.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Activity 

Ratio) เ ป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้ว ัดความสามารถในการบริหาร

สินทรัพยน์ั่นคือ เป็นการเน้นการใช้ไปของเงินทุนไปในสินทรัพยต่์างๆ ว่า

กิจการมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) เป็น

อตัราส่วนระหว่างตน้ทุนขายกบัสินคา้คงเหลือ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบ

ว่ารอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา กิจการสามารถหาสินคา้เท่ากบัจาํนวนสินคา้
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คงเหลือมาจาํหน่ายไดก่ี้คร้ัง และสินคา้คงเหลือสามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสด 

หรือลูกหน้ีไดเ้ร็วเพียงใด แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการว่าบริหาร

สินคา้คงเหลือมีประสิทธิภาพมากนอ้ยพียงใด ไม่ถือสินคา้คงเหลือไวม้ากหรือ

นอ้ยเกินไป 

(2) อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets 

Turnover) เป็นอตัราส่วนระหว่างยอดขายกบัสินทรัพยถ์าวร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ

บอกให้ทราบว่ากิจการมีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวร โดยสินทรัพย์

ถาวรท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดยอดขายมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจาํนวนก่ี

รอบในระยะเวลารอบบญัชี อตัราส่วนน้ีจะบอกให้ทราบว่าธุรกิจลงทุนใน

สินทรัพยถ์าวรมีประสิทธิภาพเพียงใด การท่ีธุรกิจมีอตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถ์าวรตํ่า แสดงว่า ธุรกิจใชสิ้นทรัพยถ์าวรไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมี

สินทรัพยถ์าวรบางอยา่งเส่ือมโทรมใชก้ารไดไ้ม่เต็มท่ี  

 (3) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) 

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าขายสุทธิกบัสินทรัพยร์วมสุทธิโดยเฉล่ีย เป็น

อตัราส่วนระหว่างยอดขายกบัสินทรัพยท์ั้งส้ิน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบว่า

กิจการมีความสามารถในการใชท้รัพยสิ์นทั้งส้ินท่ีมีอยู่ก่อให้เกิดยอดขายมาก

นอ้ยเพียงใด ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจาํนวนก่ีรอบในระยะรอบบญัชี นบัเป็นการ

ดูความสามารถการใช้สินทรัพยอ์ย่างกวา้ง ๆ ถ้าอัตราส่วนน้ีตํ่าก็แสดงว่ามี

สินทรัพยบ์างอยา่งเกิดความตอ้งการควรจะได ้สาํรวจเพ่ือตดัจาํหน่ายออกไป 

1.3  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหนี ้(Leverage Ratio) 

 เป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้วดัความสามารถในการก่อหน้ีของ

กิจการ คือ เป็นการเน้นการจดัหาเงินทุนของกิจการว่ากิจการมีความสามารถ

ในการหาแหล่งเงินทุนจากการก่อหน้ีมากนอ้ยเพียงใด ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่างหน้ีสิน

ทั้ งหมดกับสินทรัพย์ทั้ งหมด ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกได้ว่าเ งินทุนท่ีกิจการ

นําไปใช้ในสินทรัพย์ทั้ งหมดได้มาจากแหล่งเงินทุนจากการก่อหน้ีเป็น

อัตราส่วนเท่าใด ซ่ึงถ้า เ ป็นไปในอัตราส่วนท่ีมากก็แสดงว่า กิจการมี
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ความสามารถในการก่อหน้ีสูง แต่อตัราส่วนท่ีมากเกินไปก็ไม่ไดเ้ป็นผลดีต่อ

กิจการ เพราะว่ากิจการต้องแบกรับภาระดอกเบ้ียไวเ้ป็นจาํนวนมาก ทาํให้

กิจการอาจประสบกับการขาดทุนได้ง่าย ฉะนั้ นเงินทุนท่ีมาจากผูถื้อหุ้นจะ

นอ้ยทาํให้เจา้หน้ีขาดหลกัคุม้กนัเม่ือกิจการลม้ละลาย อตัราส่วนน้ีตํ่าเกินไปจะ

ไม่เป็นผลดีต่อกิจการเพราะจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีเครดิตไม่ดีพอ ทาํให้

การขยายตวัเป็นไปอยา่งชา้ ๆ 

(2) อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาว (Long-Term Debt Ratio) เป็น

อตัราส่วนระหว่างหน้ีสินระยะยาวทั้งหมดกบัสินทรัพยท์ั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีได้

จะบอกว่าเงินทุนท่ีกิจการนําไปใช้ในสินทรัพยท์ั้ งหมดมาจากแหล่งเงินทุน

ระยะยาว จากการก่อหน้ีเป็นอตัราส่วนเท่าใด ผลลพัธ์ เช่นเดียวกบั Debt Ratio 

คือมากเกินไปหรือตํ่าเกินไป จะไม่เป็นผลดีต่อกิจการ 

(3) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็น

อตัราส่วนระหว่างหน้ีสินรวมกบัส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอก

ได้ว่าเงินทุนท่ีกิจการหามาเพ่ือใช้ในการมีแหล่งเงินทุนมาจากการก่อหน้ี

ภายนอกและภายในและจากผูเ้ป็นเจา้ของในอตัราส่วนเท่าใด ซ่ึงจะแสดงให้

ทราบธุรกิจใช้เงินทุนจากแหล่งภายนอก คือ เจ้าหน้ีเป็นอตัราส่วนเท่าไรกบั

เงินทุนท่ีไดม้าจากแหล่งภายใน คือ ผูถื้อหุ้น 

1.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability 

Ratio) เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีใช้วดัความสามารถในการทาํกาํไรของ

กิจการ นัน่คือวดัประสิทธิภาพภาพในการบริหารงานของกิจการ เป็นการเน้น

ว่ากิจการมีผลกาํไรเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายหรือเม่ือเปรียบเทียบเงินลงทุน

ทั้งส้ินของกิจการแลว้เป็นเช่นใดประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) เป็นการเปรียบเทียบ

ระหว่างกําไรขั้ นต้นต่ อยอ ดขาย  ผลลัพธ์ จะบอกให้ทราบ ว่า ธุร กิจ มี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเก่ียวกบันโยบายการผลิตและนโยบายการตั้ง

ราคาอยา่งไร  
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(2) อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (Net Operating Margin) เป็น

อัตราส่วนท่ีคาํนึงถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ท่ีนอกจาก

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายแลว้ ยงัคลุมไปถึงต้นทุนในการบริหารและการขาย ซ่ึงมี

การจ่ายเงินสดออกไปและยงัรวมไปถึงค่าเส่ือมราคาท่ีจะต้องตัดออกจาก

มลูค่าของสินทรัพยถ์าวรอีกดว้ย 

(3) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นการคาํนวณระหว่าง

กาํไรสุทธิต่อยอดขาย อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้ทราบถึงความสามารถในการทาํ

กาํไรของธุรกิจหลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆ ออกแลว้ 

(4) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) เป็นการ

เปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างกาํไรสุทธิกบัสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ผลลพัธ์จะ

บอกให้ทราบธุรกิจใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ เกิดประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใด 

(5) อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) เป็นการ

เปรียบเทียบระหว่าง กาํไรสุทธิกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ผลลพัธ์จะบอกให้ทราบ

วา่ส่วนของเจา้ของไดไ้ปลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจอยา่งไร 

2.  การวิเคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

การวิเคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน

เดียวกนัในรูปแบบร้อยละ คือรายการต่าง ๆ ของงบดุลดา้นสินทรัพย ์จะแสดง

ความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวมสินทรัพยแ์ละรายการต่าง ๆ ทางด้าน

หน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวม

หน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน  

สาํหรับงบกาํไรขาดทุน รายการต่าง ๆ จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อย

ละของยอดขายสุทธิ การแสดงความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในรูปแบบ

ร้อยละจะช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของรายการชดัเจนยิ่งข้ึนและเหมาะสมกว่า
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การแสดงดว้ยจาํนวนเงิน 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัขอ้มูลต่างๆ ในอดีตของบริษทั เสริม

สุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ช่วยให้ราบถึงการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ

กิจการแต่ละปีมีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง กล่าวคือ ดีกว่าอดีตหรือดอ้ยกว่า

อดีต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขปรับปรุงและยึดถือปฏิบติัต่อไป  

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

การวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของรายการในงบการเงินต่างงวด

เวลาหรืองบการเงินหลายงวด ซ่ึงแสดงความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ 

ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลงวดก่อนหรือขอ้มูลท่ีเป็นปี

ฐาน โดยการเปล่ียนแปลของรายการระหว่างงวดหรือปีการดาํเนินงานว่ามี

แนวโน้มสูงข้ึนหรือลดลงอย่างไรบ้าง ซ่ึงจะช้ีให้เห็นอตัราการขยายตวัหรือ

ความเจริญเติบโตของกิจการในดา้นต่างๆ การวิเคราะห์น้ีสามารถกระทาํได้

ในรูปจาํนวนเงินและอตัราร้อยละ  

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

สาวิตรี เสถียรเสพย ์(2540) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ทาํการรวบรวมงบการเงิน และขอ้มูลในดา้นการดาํเนินงานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ โดยได้แบ่งกลุ่ม

บริษทัพฒันาท่ีอยู่อาศยัทั้งส้ิน 23 บริษทั ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามทุนจดทะเบียน คือ 

บริษทัขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2,000 ลา้นบาท บริษทัขนาด

กลาง เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนระหวา่ง 501 – 2,000 ลา้นบาท และบริษทัขนาดเล็ก 

เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 500 ล้านบาท แล้วนํามาคาํนวณและวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านสัดส่วน

เงินทุน (Leverage) ด้านกิจกรรม (Activity) และด้านความสามารถทาํกําไร 

(Profitability) ผลจากการคาํนวณวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
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ANOVA ไดผ้ลสรุปดงัน้ี คือ บริษทัแต่ละขนาดมีอตัราส่วนทางการเงินไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้อตัราส่วนด้านจาํนวนเท่าของผลตอบแทนต่อดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายประจาํ 

อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อ

หุ้น ท่ีขนาดของบริษทัมีผลต่ออตัราส่วนดังกล่าว นอกจากน้ี การวิเคราะห์พบว่า 

บริษทัขนาดใหญ่มีสภาพคล่องดี มีการหมุนเวยีนสินคา้ในระดบัสูง แต่อยา่งไรก็ตามมี

ความสามารถด้านการบริหารสินทรัพย์ตํ่า และทาํกาํไรต่อยอดขายได้ตํ่า สําหรับ

บริษทัขนาดกลาง มีสภาพคล่องในระดบัปานกลาง และความเส่ียงในดา้นหน้ีสูง  

วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจาํปีของ

บริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร เอกสารการวิจยั และขอ้มูลจากระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2539 ถึง พ.ศ. 2543 มาวเิคราะห์เชิงปริมาณในส่วนของการคาํนวณอตัราส่วนทางการ

เงินและการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นกลุ่มท่ีมีสภาพคล่องและความสามารถในการทาํกาํไรสูง

ท่ีสุด ในขณะท่ีความเส่ียงจากการใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกตํ่าท่ีสุด กลุ่มสินคา้

ประมงเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์มูลค่าทางการตลาด และ

ความเส่ียงจากการใชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอกสูงท่ีสุด กลุ่มสินคา้กสิกรรมเป็นกลุ่มท่ี

มีสภาพคล่องและความสามารถทาํกาํไรตํ่าท่ีสุด  

 สุนิสา ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและการพยากรณ์

แนวโน้มของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2543 โดยใช้เกณฑ์

จาํนวนของสินทรัพยร์วมปี 2543 จากการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

บริษทัขนาดเล็ก กลุ่มบริษัทขนาดกลาง และกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่เพื่อให้การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบไดช้ดัเจนมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน

ของของอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีสภาพคล่อง สามารถเปล่ียนสภาพสินทรัพย์

หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพื่อชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้ แต่อตัราส่วนกระแสเงินสดจาก
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การดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีนและหน้ีสินรวมในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการ

บริหารเงินสดยงัไม่ดีนกั ไม่มีเงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมาชาํระหน้ีสินระยะสั้ น 

และระยะยาวได ้ 

ยุวดี เครือรัฐติกาล (2546) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทางการเงินของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัเยื่อกระดาษสยามจาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาและเปรียบเทียบ

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษทั้ งสองแห่งกับค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ และกระดาษ รวมทั้งพยากรณ์แนวโนม้ยอดขาย ตน้ทุนขาย 

และกาํไรขั้นตน้ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2550 โดยใชข้อ้มูลรายการต่างๆ ในงบ

การเงินประจาํปีตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2544 และงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2540 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 2545 ผลการวิจยัพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินของทั้งสอง

บริษทัมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนทุกอตัราส่วน คือ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี อตัราส่วนวดัความสามารถใน

การทาํกาํไร และอตัราส่วนทางการตลาดของหุน้  

พรศิริ เจริญพงศ ์(2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาทาํ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และใช้ขอ้มูลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานรายไตรมาสมาพยากรณ์กาํไรจากผลการดาํเนินงานโดยวิธีพยากรณ์ดว้ย

เทคนิคอนุกรมเวลา ผลการศึกษาสรุปไดว้่า บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

เป็น บริษทัท่ีมีสภาพคล่องท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และมีแนวโนม้ท่ีจะใช้

สินทรัพยไ์ดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีสัดส่วนเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีลดลงใน

ขณะท่ีความเส่ียงจากการใช้แหล่งเงินทุนภายนอกตํ่า ส่วนความสามารถในการทาํ

กาํไรของอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นพบวา่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน  
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ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์ โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9 บริษทั ในช่วงปี 2545-

2549 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี จากการแยกประเภทบริษทัเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยใชเ้กณฑ์ขนาดของสินทรัพยร์วมของปี 2549 มาทาํ

การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยใชว้ิธีของเพียร์สัน ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมีสภาพคล่องค่อนขา้งดี มีแนวโนม้ท่ีจะใช้สินทรัพยถ์าวรไดมี้

ประสิทธิภาพดีข้ึน มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 12.91 - 15.14 มีระดบัหน้ีสิน

ท่ีตํ่ากวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ และมีอตัรากาํไรต่อหุน้อยูร่ะหวา่ง 1.71บาท - 3.24บาท  

วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 

2551 ท่ีมี 6 ไตรมาสข้ึนไป จาํนวน 41 บริษทั มาวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะ

หวัขอ้ท่ีสนใจ ไดแ้ก่ (1) อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (2) อตัราส่วนวดั

สภาพคล่องของบริษทั (3) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน และ (4) อตัราส่วนวดัมูลค่า

การตลาด ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนวดัความสามารถ

ในการทาํกาํไร บริษัทท่ีเจริญเติบโตข้ึนมีจาํนวน 25 บริษทั มีแนวโน้มลดลง 16 

บริษทั เกิดจากการท่ีตน้ทุนขายและตน้ทุนการดาํเนินงานสูง อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง

ของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถจ่ายหน้ีระยะสั้นไดดี้ อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 

บริษทั มีอตัราการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินมากกวา่การเพิ่มข้ึนของทุน  

พวงเพ็ชร์ พราหมพงษ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของ

สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล โดย เปรียบเทียบความสามารถในการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั

สตูลท่ีมีขนาดใหญ่มาก และมีงบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุก

ปี จาํนวน 3 สหกรณ์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี
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ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2553 และวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง

และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง และการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา่  สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล ส่วน

ใหญ่มีโครงสร้างการลงทุนในสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้ืมสูง สหกรณ์จึงมี

รายไดห้ลกัจากดอกเบ้ียรับ การจดัหาเงินทุนมาจากการก่อหน้ีจากภายนอกมากกว่า

การระดมทุนจากสมาชิก สําหรับการหมุนของสินคา้สหกรณ์อยูใ่นเกณฑ์ดีเพราะสูง

กวา่เกณฑม์าตรฐานมาก  

อนิรุธ บุญลอย (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ

สกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย โดยทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

ระหว่างปีพ.ศ.2548-2552 ของธุรกิจนํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยท่ีเป็นนิติ

บุคคล จาํนวน 63 แห่ง โดยใชง้บการเงิน คือ งบดุล และงบกาํไรขาดทุน และ

สร้างอตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรมธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาล์มในประเทศไทยมีอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนวดั

สภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน และอตัราส่วนวดัภาระ

หน้ีสินอยู่ในเกณฑท่ี์ดีข้ึนเร่ือยๆ แต่ปัญหาดา้นภยัแลง้ทาํให้เกิดการขาดแคลน

วตัถุดิบปาล์มนํ้ ามนัส่งผลให้การผลิตนํ้ ามนัปาล์มลดลง ยอดขายลดลง และ

กาํไรลดลงในท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรวางแผนการจดัการเพ่ือรองรับ

ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ อนัจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดาํเนินงานท่ีลดลง

ในท่ีสุด 

จากการทบทวนทฤษฏีแนวคิด และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องสามารถ

นํามาใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จํากัด 

(มหาชน) ในเร่ืองของการวิเคราะห์อตัราส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์

อตัราส่วนแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการ อตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การบริหารสินทรัพย์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ีและ

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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ก็สามารถนาํหลกัการวิเคราะห์ของแต่ละงานวิจยัมาเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะได้

การวิเคราะห์ท่ีชดัเจนมากท่ีสุด 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนอนัจะนาํไปสู่การพิจารณาความมัน่คง

ทางการเงินของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary Date) โดยรวบรวมจากรายงานประจาํปีของ บริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน)ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2555 ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จากงบการเงิน www.set.or.th 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.การวเิคราะห์งบการเงินจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 13 อตัราส่วน ดงัน้ี 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

1.1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid-test 

ratio) 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity 

Ratio)  

1.2.1 อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  

1.2.2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets 

Turnover)  

1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 

Turnover)  

1.3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี(Leverage Ratio) 

http://www.set.or.th/


431 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสิน(Debt Ratio) 

1.3.2 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว (Long-Term Debt Ratio) 

1.3.3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio)  

1.4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

1.4.1 อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  

1.4.2 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (Net Operating Margin 

1.4.3 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

1.4.4 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

1.4.5 อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 

2.  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size Statements) 

3.  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

1.การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid-test 

ratio) 

1.1.2อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid-test 

ratio) 

จากการวิเคราะห์ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี บริษทัฯ สามารถจ่ายชาํระ

หน้ีโดยใชก้ารวดัจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน

ต่อหน้ีสินหมุนเวียน อยู่ประมาณ เกือบ 2 เท่า ถือว่ามีสภาพคล่องในการจ่าย

ชาํระหน้ีท่ีดี และเทียบกบั อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วก็จะไม่ได ้1 เท่า แต่ก็อยู่

ในเกณฑ์ท่ีพอจะแก้ไขได้ ค่าเฉล่ีย ทั้ ง 5 ปี ของอตัราส่วนทุนหมุนเวียน อยู่

ประมาณ 1.60 และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วอยูป่ระมาณ 0.80 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

1.2.1 อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  

1.2.2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets 

Turnover)  
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1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 

Turnover)  

 จากการวิเคราะห์จะพบว่าสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ จะอยู่ในสต็อก

นานเกินไปเลยไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นั และเน่ืองจาก บริษทัฯ 

เป็นบริษทัท่ีใหญ่อาจจะควบคุมค่อนขา้งลาํบาก แต่พอมาถึงอตัราส่วนของ

สินทรัพยถ์าวรกลบัใชป้ระโยชน์ไดม้ากพอสมควรอนัเน่ืองมาจากมีเคร่ืองจกัร

ทีมีประสิทธิภาพท่ีดีในส่วนของสินทรัพยร์วมก็อยูม่นเกณฑค์งท่ีพอเฉล่ียแลว้ 

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี(Leverage Ratio) 

1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสิน(Debt Ratio) 

1.3.2 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว (Long-Term Debt Ratio) 

1.3.3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio)  

จากการวิเคราะห์ในการกู้ยืมหรือเก่ียวกบัการก่อหน้ีจะเห็นไดว้่าใน

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์จะค่อนข้างสูง อยู่  ประมาณ 30 % อัน

เน่ืองมาจากในการขายของประเภทน้ีจะต้องมาการซ้ือของแบบเช่ือไวก่้อน

แลว้ค่อยจ่ายทีหลงัเพ่ือเพ่ิมเครดิตให้กบับริษทัฯ แต่ก็จะมีประเด็นของการมดั

จาํค่าขวดนาํขวดมาก่อนแลว้จ่ายทีหลงัจึงเห็นว่าสัดส่วนน่ีมีสาระสาํคญั 

1.4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability 

Ratio) 

1.4.1 อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  

1.4.2 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (Net Operating Margin 

1.4.3 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

1.4.4 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

1.4.5 อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 

จากการวิเคราะห์พอว่าอตัราส่วนกาํไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ท่ี

เป็นประเด็นสําคญัก็คืออัตราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานค่อนข้างท่ีจะตํ่า

เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการค่อนขา้งเกือบจะทาํให้ขาดทุนควร

ท่ีแกปั้ญหาในส่วนน้ีไม่อยา่งนั้นค่าใชจ่้ายก็จะเพ่ิมมากข้ึน 
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2.  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

2.1  ผลการวเิคราะห์งบดุลแนวดิ่ง  

จากการวิเคราะห์งบดุลในแนวด่ิง ทาํให้ทราบว่า โครงสร้างของสินทรัพย์

ของบริษทัฯ ทางดา้น สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมถึงส่วนของผูถื้อหุ้นด้วย จากได้ทาํการคาํนวณของบริษทั 

เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ถ้าเทียบสัดส่วน ให้สินทรัพยร์วม

เป็น 100 % และเทียบกบั สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนพบวา่ อตัรา

ร้อยละท่ีสูงท่ีสุด คือ รวมสินทรัพยห์มุนเวียน จากสินทรัพยห์มุนเวียนก็ดูว่ารายการ

ไหนสูงผิดปกติจึงปรากฏวา่สินคา้คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 26.605 เทียบจากสินทรัพย์

รวม และต่อมาก็คือ ลูกหน้ีการคา้ คิดเป็นร้อยละ 11.406 เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดคิดเป็นร้อยละ 11.403 ต่อมาตวัท่ีสําคญัของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อย

ละ 44.033 มาจาก ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 40.128 ถือว่าสัดส่วน

ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากตอ้งลงทุนในยายพาหนะ และก็เคร่ืองจกัรดว้ยส่วนรายการอ่ืนก็

ปกติ ส่วนอีกดา้นเทียบให้หน้ีสินและผูถื้อหุ้นเป็น 100 % วิเคราะห์ไดด้งัน้ี เทียบจาก

หน้ีสินหมุนเวยีนอตัราร้อยละ 30.909 ท่ีสาํคญัก็จะเป็นเจา้หน้ีการคา้ท่ีมีอตัราร้อยละท่ี 

11.241 หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีอตัราร้อยละท่ีตํ่ามาก คือ 1.577 จากการวิเคราะห์บริษทั

ฯ ไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัภายนอกจึงไม่ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียในส่วนของหน้ีสิน

รวมคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.486 ต่อมาในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสําคญัก็จะเป็นในส่วน

ของส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัอตัราร้อยละ 14.554 เม่ือเทียบกบัหน้ีสินและส่วนของผู ้

ถือหุ้นเป็น 100% ในรายการสํารองทัว่ไปจะมีอตัราร้อยละท่ีสูงมากถึง 46.424 

วิเคราะห์ได้ว่ากิจการมีกาํไรแต่สํารองเงินไวสู้งเพื่อหมุนเวียนในบริษทัและอาจจะ

ขยายกิจการในอนาคตด้วยในส่วนของรวมส่วนของผูถื้อหุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 

67.514 ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เม่ือวิเคราะห์ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากปี พ.ศ. 

2551 มากนกั ต่อ มาในปี 2554 เกิดสภาวะนํ้ าท่วมจึงทาํให้สัดส่วนของสินทรัพยร์วม 

มีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพิ่มมากข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 59.542 และสินคา้คงเหลือ



434 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ก็ลดลงไม่มากเน่ืองจากจะประสบกับการทํากําไรมากกว่าส่วนสินทรัพย์ไม่

เปล่ียนแปลงอะไรมากนกั ต่อมาดูในเร่ืองหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีมีอตัราร้อยละเพิ่มข้ึน

จาก 1.784  เป็น 8.595  เน่ืองจากเกิดสภาวะนํ้ าท่วมจึงไม่มีสภาพคล่องในการจ่ายเงิน

ให้พนกังานเลยจึงเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไปถึงปีต่อไปดว้ย ในปีน้ีมี

การสํารองทัว่ไปในบริษทัน้อยลงเน่ืองจากเกิดนํ้ าท่วมเม่ือเทียบกบัปีก่อนแลว้ จาก 

4,089,000,000 บาท เป็น 3,089,000000 บาท ลดลง 1,000,000,000 บาท และในปี 

พ.ศ. 2555 ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากนกัยงัคงสัดส่วนประมาณเดิมแต่จะกาํไรมาก

ข้ึนเพราะไม่เกิดปัญหานํ้าท่วม 

2.2 ผลการวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวดิ่ง  

จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ เม่ือเทียบรายได้จากการขาย

และบริการเป็น 100%  ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการอัตราร้อยละ 76.736  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 17.245  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  6.029  ค่าตอบแทนกรรมการ  

0.610  และก็รวมค่าใชจ่้าในการดาํเนินงานอตัราร้อยละ 99.743 กาํไรก่อนภาษี 1.103 

และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากับ 0.725 ในส่วนของปี พ.ศ. 2552และ 2553 ไม่มีอะไร

แตกต่างกนัมากนกัในส่วนของค่าเงินตอบแทนผูบ้ริหาร ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 ไม่

มีการจ่ายค่าเงินตอบแทนผูบ้ริหาร พอมาถึงปี 2554  มีภาวะนํ้ าท่วมเกิดข้ึนสัดส่วนก็

จะเปล่ียนไปคือ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วม(สุทธิจากภาษี

เงินได้) ติดลบ หรือขาดทุน จาํนวน (196,271,860) กําไรในปีน้ีก็เหลือเพียงแค่ 

62,361,675 บาท เทียบสัดส่วนกบัยอดขายแลว้เท่ากบั 0.291 ถือวา่ตํ่ามาก จากปีก่อน 

ไดก้าํไร 477,013,728 บาท  แต่พอมาในปี พ.ศ. 2555 กลบัฟ้ืนตวั จากกาํไร 0.291 ของ

ปี พ.ศ. 2554 มาเป็น 2.612 คิดเป็นเงิน 596,146,308 สูงกว่า 4 ปีผา่นมา จึงสรุปไดว้่า

ในกิจการผลิตและจดัส่งเคร่ืองด่ืมของ บริษทัฯ ใน 5 ปีท่ีผา่นมา ก็จะมีปี พ.ศ. 2554 ท่ี

เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมจึงทาํให้เกิดภาวะขาดทุนส่วนปีอ่ืนๆก็อตัราร้อยละไม่แตกต่าง

กนัมากนกั 

3.  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

จากการวิเคราะห์รายได้จากการขายของบริษัท เสริมสุข จํากัด
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(มหาชน) พบว่าอตัราการขายตัวของรายได้จากการขายและการให้บริการ

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนในปี 2553 และปีอ่ืน ๆ  คงท่ีไม่

เปล่ียนแปลงมากนักและอัตราการขยายตัวของต้นทุนขายและต้นทุนการ

ให้บริการมีแนวโน้มสูงข้ึนในปี 2553 เช่นเดียวกนั สําหรับผลตอบแทนของ

กิจการ ยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างมากในปี 2552 และ

ลดลงในปี 2553 และในปี 2554 ลดลงถึงขั้ นติดลบสาเหตุหลักมาจาก

เหตุการณ์นํ้ าท่วม  ท่ีมีผลกระทบทาํให้ยอดขายลดลง ส่งผลให้กาํไรขั้นต้น

ลดลงเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ลดลงสาเหตุมาจากค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าคอมมิชชัน่

ลดลง จากนั้นในปี 2555 กลบัมีกาํไรก่อนภาษีเพ่ิมเป็น อตัราร้อยละ 331.121 

สรุป  

การวิเคราะห์งบการเงินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง

ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน 

ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.582- 1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถ้า 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึง

แสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพย์

หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชาํระหน้ีระยะสั้นไดต้ามกาํหนด สาเหตุหน่ึงจาก

การเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้าเป็นต้น  นอกจากน้ี

พิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน) ไม่ดี จากการเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพใน

การบริหารสินทรัพยค่์อนขา้งคงท่ี  สําหรับความสามารถในการก่อหน้ีของ

บริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจกาทาํให้

บริษทัไม่ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑดี์ข้ึน

ในส่วนของความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการ

ทาํกาํไรขั้นตน้อยู่ในเกณฑท่ี์ดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนั

ทั้ง 5 ปีและมีตาํท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะนํ้ าท่วม ทาํให้

กาํไรขั้นต้นของกิจการลดลงและในส่วนของกาํไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554 ลด

นอ้ยลงเช่นเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่อง

ของอตัราทุนหมุนเวียนเร็วตํ่า  เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการส่วน

ใหญ่ไปอยู่ท่ีสินคา้คงเหลือ ก็จะตอ้งมีการว่างแผนในการบริหารจดัการสินคา้

คงเหลือให้ดี เพราะถา้สินคา้ขายไดไ้ม่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาความสามารถ

ในการชาํระหน้ีระยะสั้นได ้คือทาํให้ขาดสภาพคล่องในรูปของกระแสเงินสด 

และจะต้องปรับปรุงให้มีกระแสเงินสดจาการดําเนินงานสูงข้ึน ธุรกิจมี

แนวโน้มโครงสร้างเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีของกิจการมีน้อยจึงไม่มีการ

จ่ายดอกเบ้ีย  แต่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน โดยอาจทาํไดใ้นรูปของ

การลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง เพ่ือความเส่ียงของกิจการลดนอ้ยลง 
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TECHNOLOGY, THE CASE STUDY OF SURAPON FOODS PCL  

AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES. 

สุรียพ์ร จนัทร์งาม1  ดร.พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพคล่อง ความสามารถ

ในการบริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไรของ 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 การ

เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 วเิคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์แนวตั้ง  และการวิเคราะห์แนวนอน ส่วนการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงินแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  อตัราส่วน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน อตัราส่วนความสามารถ

ในการทาํกาํไร  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การวิเคราะห์งบการเงินช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง 

ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) อยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก ในส่วนของสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2551-2552 , 2555 มีสภาพ

คล่องมากเพราะมีสินทรัพยห์มุนเวียนไว ้2.08 – 2.68 และ 2.07 บาท สําหรับทุกๆ

หน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท  ส่วนปี พ.ศ. 2553 กลบัมีสภาพคล่องลดลงในส่วนของ

สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนคือ1.36 เท่า เพราะมีสินทรัพยห์มุนเวียน 

------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ไว ้1.36 บาท สําหรับทุกๆหน้ีสินหมุนเวียน 1บาท  โดยทัว่ไปอตัราส่วนทุน

หมุนเวียนควรจะมีค่าอยา่งน้อยเป็น 2: 1   

ด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของบริษัทฯ มีอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาการขาย

สินคา้ และการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จาํนวนคร้ังก็

อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  

ด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน

ส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษัทฯ ทําให้บริษัทไม่ต้องรับภาระ

ดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่นเกณฑดี์ข้ึน 

ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการ

ทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนัทั้ ง 5 ปี 

แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดีมากท่ีสุด เน่ืองจาก

บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนมาก รวมทั้งสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขายในปี 2553 ลดลง 

คําสําคัญ : สภาพคล่อง, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย,์ ความสามารถในการ

ก่อหน้ี, ความสามารถในการทาํกาํไร และบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the financial liquidity, efficiency in 

operations, capital structure, and profitability during the year 2008-2012, totally of 5 

years period. To analyzed and compared by using financial ratios and the percentage 

method, To analyzed the financial statement by vertical and horizontal analysis method. 

To study operations performance, liquidity and profitability of the company. 

The study found that the financial statement analysis of  Surapon Foods 

Public Company Limited indicated that the liquidity remained at very good extent. 

In terms of current assets to current liabilities of the company during the year 2008-
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2009, in the year 2012 quite high liquidity because the current assets from 2.08 to 

2.68 and 2.0 Baht in every 1 Baht of current liabilities. In the year 2010, the 

liquidity of current assets to current liabilities was declined at 1.36 times, the current 

assets to current liabilities of 1.36 Baht, normally the circulation capital ratio should 

be at least 2: 1. 

The efficiency of company’s operation performance, accounts receivable 

turnover rate was satisfactory, products inventory, the duration of sale, inventory 

management was in better direction and the frequency was satisfactory level. 

The ability of the company’s indebtedness, structural funds, mainly from 

funds within the company, therefore the company was not obliged to pay interest 

and ability to repay debt getting better. 

The company’s profitability quite good, might be reduced but not much 

compared to the five years period. In the year 2010 as the most changed but was not 

in better sign due to the company has been affected by rising price of raw material, 

such as the shrimp, including economies of major trading partners. The total 

production and sales was dropped in the 2010. 

Keywords: liquidity,the ability to manage assets, the ability to make loans, the 

ability to make profits and Surapon foods PCL and its subsidiary companies 

ความสําคัญของปัญหา 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงถือเป็นบริษทัแรกในอุตสาหกรรม

อาหารแช่เยือกแข็งท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั 

คือ อาหารแช่แข็งท่ีทาํจากวตัถุดิบทะเล ปัจจุบนั บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย

อาหารแช่เยอืกแขง็ ทั้งผลิตภณัฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to –cook) และกลุ่มพร้อม

รับประทาน (Ready-to-eat) ท่ีมีความหลากหลาย กระบวนการผลิตผ่านการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง GMP , BRC , HACCP, HALAL ทาํให้

มัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีความปลอดภยั (Food Safety) 
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ภาวะการผลิตอาหารทะเลแปรรูปในปี 2555 อยู่ในระดบัท่ีลดลงจากปี 2554 

(ขอ้มูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม) พบวา่ดชันีมูลค่าผลผลิต ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2555 เท่ากบั 146.28 ลดลงมากเม่ือเทียบกบัค่าดชันีในปี 2554 ท่ีเท่ากบั 159.90 ขณะท่ี

อตัราการใช้กาํลงัการผลิตก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกนั ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2555 อตัราการใช้กาํลงัการผลิตเท่ากบั 45.19% ลงลงจากปี 2554 ท่ีเท่ากบั 49.99% 

(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไรของ บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

 2. เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้ถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานของ 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 จากผลการศึกษาคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้ผูส้นใจนําขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการ

ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตามแต่วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

 2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้องค์กรใช้ในการวางแผน ควบคุมการ

ปฏิบติังานและสามารถพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั สุรพล

ฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่

งบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2551 จนถึงงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2555  

 2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงบการเงินของ บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีทําการศึกษาค่อนข้างจํากัดและปรากฎไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางจุดท่ี

ตอ้งการศึกษา ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลปรากฎอยู่

ในงบการเงินเท่านั้น 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงินจะประกอบดว้ย  

1.  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

1.2  อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดํา เนินงาน (Efficiency 

Ratios) 

1.3  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios or Solvency 

Ratios) 

1.4  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

2.  การวเิคราะห์อตัราร้อยละ (Percentage Analysis) 

2.1  การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size 

Statements) 

2.2  การวเิคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อนิรุทธ  บุญลอย (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินของ

ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์ม ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งบการเงิน

ของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ

ทาํกาํไร ของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง สภาพคล่องของธุรกิจก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีและระยะเวลาการหมุนของสินคา้อยู่ในเกณฑ์ดี ดงันั้นจึง

ส่งผลใหค้วามเส่ียงต่อการขาดสภาพคล่องของธุรกิจมีนอ้ย ส่วนความสามารถในการ

ชาํระหน้ีก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

เพญ็นภา เทพทบั (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั    สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั

ของอุตสาหกรรมอาหาร  แช่แข็ง และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยใช้วิธี การ
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วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและการวเิคราะห์วิธีดูปอง ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัมี

อตัราการเติบโต ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในปี 2550 ร้อยละ 7 ลดลง

เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2549 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูป ในปี 2550 อยุใ่นระดบั 142.94 ส่วนผลการดาํเนินเงนของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 

จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ในช่วงปี 2548-2549 ลดลงจาก 25.41 เป็น 14.63 เน่ืองจากในปี 

2549 บริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากการมีรายได้จากการขายท่ีลดลงใน ปี 

2550 ส่วนของหน้ีสินรวมในปี 2550 นั้นร้อยละ 0.70 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ท่ีมีการปรับปรุงอาคารและลงทุนในเคร่ืองจกัรเพิ่ม และตน้ทุนขายและ

ค่าใชจ่้ายในปี 2550 ร้อยละ 8.9 ลดลงจากปี 2549 อตัราสภาพคล่องอยูท่ี่ 1.99 เท่า 

วิลาว ัลย์ ตุ ้มเฟ้ียม (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการรายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาส

ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2551 ท่ีมี 6 ไตรมาสข้ึนไป จาํนวน 41 บริษทั มาวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนวดัความสามารถในการทาํกําไร บริษัทท่ี

เจริญเติบโตข้ึนมีจาํนวน 25 บริษทั มีแนวโนม้ลดลง 16 บริษทั เกิดจากการท่ีตน้ทุนขาย

และตน้ทุนการดาํเนินงานสูง อตัราส่วนวดัสภาพคล่องของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถ

จ่ายหน้ีระยะสั้ นได้ดี อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 บริษทั มีอตัราการเพิ่มข้ึนของ

หน้ีสินมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทุน และความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัผลการดาํเนินงาน อตัราวดัมูลค่าตลาด ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ทิศ

ทางการดําเนินงานได้ เน่ืองจากมูลค่าทางบัญชีท่ีเกิดจากการบันทึกตัวเลข ตาม

มาตรฐานของบญัชีไม่สามารถกาํหนดทิศทางราคาตลาดได ้

  ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์โดย ใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9 บริษทั 

ในช่วงปี 2545 – 2549 รวมระยะเวลา 5 ปี จากการแยกประเภทบริษทัเป็น 3 ขนาด คือ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมี
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สภาพคล่องค่อนขา้งดี มีแนวโน้มท่ีจะใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน มี

อตัรากาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 12.91 - 15.14 มีระดบัหน้ีสินท่ีตํ่ากวา่ส่วนของผู ้

ถือหุ้น และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยูร่ะหวา่ง 1.71บาท - 3.24บาท สําหรับกลุ่มบริษทั

ขนาดกลางมีสภาพคล่องสูงท่ีสุด มีแนวโน้มการบริหารสินทรัพยถ์าวรท่ีลดลง มี

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 8.96 - 18.84 มีระดบัหน้ีสินท่ีตํ่ากวา่ส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยูร่ะหวา่ง 3.81บาท - 5.54 บาทสําหรับกลุ่มบริษทั

ขนาดใหญ่มีสภาพคล่องตํ่า ท่ีสุด มีแนวโนม้ในการบริหารสินทรัพยล์ดลง มีอตัรา

กาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 9.82 - 12.65 มีระดบัหน้ีสินสูงกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น 

และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 1.20 บาท - 3.60 บาท ในส่วนของการหา

ความสัมพนัธ์ พบวา่ อตัราส่วนในทุกดา้นจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษา  

ผลการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปี 

พ.ศ. 2551 – 2555 โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วยอัตราส่วนทุนหมุนเวียน และ

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ใชว้ดัความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินหมุนเวียน

ดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีน ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนดว้ยสินทรัพย์

หมุนเวยีน โดยใชเ้ฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงจะไม่ใช้

สินคา้คงเหลือและสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

ตาราง 1 อัตราส่วนเฉล่ียด้านสภาพคล่องของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จาํกัด(มหาชน)

และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

(เท่า) 

2.08 2.68 1.36 1.58 2.07 

  2.อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

(เท่า) 

1.26 1.55 0.84 0.98 1.25 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล  ปี พ.ศ. 2551-2555 
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จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ช้ีให้เห็นว่าสภาพ

คล่องของบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ ดส์จํากัด (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคือ

อตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.36- 2.68 ถือว่าดี ถา้ 2 : 1 จะดีมาก ถา้ 1: 1 

จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและ

สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชําระหน้ีระยะสั้ นได้ตามกําหนด 

สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้เป็นตน้  

2. ดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราการหมุนเวียน

ของลูกหน้ี จะแสดงให้เห็นวา่มีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือและสามารถเรียกเก็บเงินได้

ก่ีรอบในแต่ละคร้ังท่ีขายสินคา้ไป ระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย จะแสดงสภาพคล่อง

ของลูกหน้ีว่าสามารถเปล่ียนสภาพมาเป็นเงินสดไดภ้ายในก่ีวนั อตัราการหมุนเวียน

สินคา้คงเหลือ จะสะทอ้นให้เห็นวา่สินคา้คงเหลือนั้นเปล่ียนไปเป็นตน้ทุนขายก่ีรอบ

ในแต่ละปีระยะเวลาในการขายสินคา้ จะแสดงให้ทราบถึงระยะเวลาในการถือ

ครองสินคา้ไวน้านก่ีวนักว่าจะขายสินคา้ได้ตั้งแต่ขายสินคา้คร้ังก่อนจนถึงการขาย

สินค้าคร้ังปัจจุบัน  และอัตราการหมุนสินทรัพย์รวม  จะแสดงให้ทราบถึง

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยร์วม ถ้าหากอตัราส่วนน้ีตํ่าก็แสดงว่ามีสินทรัพย์

บางอยา่งเกินความตอ้งการ ควรจะได ้สาํรวจเพื่อตดัจาํหน่ายออกไป 

ตาราง 2 อัตราส่วนเฉล่ียด้านประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษัท สุรพล

ฟู้ดส์ จาํกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1. อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (คร้ัง) 17.22 14.14 14.54 16.14 17.46 

2. ระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย(วนั) 21.20 25.81 25.10 22.61 20.90 

3. อตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 

(คร้ัง) 

4.ระยะเวลาในการขายสินคา้ (วนั) 

5.อตัราการหมุนสินทรัพยร์วม(เท่า) 

10.82 

 

33.73 

2.11 

12.26 

 

29.77 

2.21 

11.94 

 

30.57 

1.89 

10.88 

 

33.55 

2.06 

10.18 

 

35.85 

2.08 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล และ งบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 
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จากผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษทัฯ มี

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลา

การขายสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   

 3.ความสามารถในการก่อหน้ี  ประกอบด้วยอัตราส่วนหน้ีสิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

ตาราง 3 อัตราส่วนเฉล่ียด้านอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน ของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ 

จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.อตัราส่วนหน้ีสิน (%) 25.38 17.52 38.30 33.78 25.99 

2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อ 

0.34 0.21 0.62 0.51 0.35 

3.อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 

0.25 0.18 0.38 0.34 0.26 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล และ งบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 

จากผลการศึกษาด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มี

โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษทัฯ ทาํให้บริษทัไม่

ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑดี์ข้ึน 

 4.ด้านความสามารถในการทาํกาํไร ประกอบด้วย อัตราส่วนกาํไร

ขั้ นต้น อัตราส่วนกําไรจากการดํา เนินงาน อัตราส่วนกําไรสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนและอตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น 
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ตาราง 4 อัตราส่วนเฉล่ียด้านความสามารถทาํกาํไรของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ 

จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1. อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (%) 13.88 13.55 09.01 14.53 12.97 

2. อตัราส่วนกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน  

7 7.92 2.39 8.07 8.92 

3. อตัราส่วนกาํไรสุทธิ  5.81 6.82 1.91 7.14 7.98 

4. อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน  

12.26 15.09 3.61 14.67 16.63 

5. อตัราส่วนผลตอบแทนของ

ส่วนผูถื้อหุ้น 

16.43 18.29 5.58 22.15 22.47 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 

จากผลการศึกษาดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความ

สามรถในการทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักเม่ือ

เทียบกนัทั้ง 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดี

มากท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึน

มาก รวมทั้ งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ทําให้ยอดการผลิตและ

ยอดขายในปี 2553 ลดลง 

การวเิคราะห์แนวดิ่ง 

การวิเคราะห์ในแนวด่ิง (vertical analysis) เป็นการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินเดียวกันในรูปแบบร้อยละ คือ

รายการต่าง ๆ ของงบดุลด้านสินทรัพย ์จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของ

ยอดรวมสินทรัพยแ์ละรายการต่าง ๆ ทางด้านหน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน จะ

แสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน  

สําหรับงบกาํไรขาดทุน รายการต่าง ๆ จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อย

ละของยอดขายสุทธิ การแสดงความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในรูปแบบร้อย
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ละจะช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของรายการชดัเจนยิ่งข้ึนและเหมาะสมกว่าการ

แสดงดว้ยจาํนวนเงิน 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัขอ้มูลต่างๆ ในอดีตของกิจการช่วยให้

ผูวิ้เคราะห์ไดท้ราบถึงการดาํเนินงานต่าง ๆ ของกิจการแต่ละปีมีความแตกต่าง

กนัอย่างไรบา้ง กล่าวคือ ดีกว่าอดีตหรือดอ้ยกว่าอดีต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ

แกไ้ขปรับปรุงและยึดถือปฏิบติัต่อไป  

ข้อจํากัดของการวิเคราะห์วิธีแนวด่ิง  การวิเคราะห์แนวด่ิง เป็น

ประโยชน์ทาํให้วิเคราะห์ทราบถึงโครงสร้างส่วนต่างๆ ของกิจการ ทั้งทรัพยสิ์น 

หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้น โครงสร้างการดาํเนินงาน การจัดหารายได้ซ่ึง

วิเคราะห์จากงบกาํไรขาดทุน การวิเคราะห์วิธีน้ีช่วยให้วิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ

ดูความสัมพนัธ์ของรายการ 

การวเิคราะห์แนวนอน 

การวิเคราะห์ในแนวนอน (Horizontal Analysis) เป็นการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของรายการในงบการเงินต่างงวดเวลาหรืองบการเงินหลายงวด 

ซ่ึงแสดงความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป โดยการ

เปรียบเทียบข้อมูลงวดก่อนหรือข้อมูลท่ีเป็นปีฐาน โดยการเปล่ียนแปลของ

รายการระหว่างงวดหรือปีการดาํเนินงานว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนหรือลดลงอย่างไร

บา้ง ซ่ึงจะช้ีให้เห็นอตัราการขยายตวัหรือความเจริญเติบโตของกิจการในดา้น

ต่างๆ การวิเคราะห์วิธีน้ี รายการในงบการเงินจะแสดงในรุปร้อยละของขอ้มูล

งวดก่อนหรือปีฐาน  

การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม วิธีน้ีนาํยอดรวมของรายการ 2 งวด

เวลาเปรียบเทียบกนั โดยให้ปีฐานเท่ากบั 100  เช่น  

 

ร้อยละของเงินสด     =      ขอ้มูลปีปัจจุบนั  

                                                         ขอ้มูลปีฐาน   

                       

 

x 100   %  
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การคาํนวณหาร้อยละของรายการ เม่ือตีความหมายก็จะตอ้งนาํขอ้มูล

ปีฐานซ่ึงเท่ากบั 100 มาหกัเพ่ือแสดงส่วนท่ีแตกต่างหรือเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลหลายงวด ย่อมจะแสดงภาพพจน์ของ

แนวโนม้ของรายการต่าง ๆ เด่นชดั เพราะระยะเวลาของขอ้มูลจะแสดงให้เห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจไดดี้กว่า การวิเคราะห์เพียง 

2 งวด หรือ 3 งวด 

ในการวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม ผูวิ้ เคราะห์สนใจวิเคราะห์

เปรียบเทียบเฉพาะ ยอดขายและรายได้ค่าบริการ ต้นทุนสินคา้และกาํไรสุทธิ

ก่อนภาษี ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่าง ปี 25551-

2555 แลว้นาํเสนอเป็นรูปกราฟเพ่ือทาํความเขา้ใจให้ดียิ่งข้ึน ดงัน้ี 

ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุนสินค้าขายและกาํไร

สุทธิก่อนหักภาษี ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 2551               2552                    2553             2554        2555 

รายไดจ้ากการขาย  

 5,144,833,932 5,373,308,019 5,481,263,676 6,264,087,914 6,468,284,585 

ร้อยละ 0.00 4.44 6.54 21.75 25.72 

ตน้ทุนขาย  

 4,430,783,907 4,645,155,198 4,987,576,934 5,353,831,548 5,629,570,708 

ร้อยละ 0.00 4.84 12.56 20.83 27.06 

กาํไรสุทธิ  

 361,368,684 426,345,329 131,574,933 509,757,678 574,651,137 

ร้อยละ 0.00 17.98 -63.59 41.06 59.02 



450 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

 
 

ภาพ 1  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ตน้ทุน

ขายตน้ทุนการให้บริการ และกาํไรสุทธิก่อนภาษีของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยปีพ.ศ. 2551-2555 

จากการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขายของบริษทั บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย พบว่าอตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการขายในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆแต่ไม่มากนกัและอตัราการขยายตวัของ

ต้นทุนขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆแต่ไม่มากนัก

เช่นเดียวกนั สําหรับผลตอบแทนของกิจการ ยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีในช่วง

ระยะเวลาปี 2551-2552 มีแนวโน้มสูงข้ึนแต่ไม่มากนกั แต่ปี 2553 มีแนวโน้ม

ลดลงเป็นอย่างมาก ลดลงถึงขั้นติดลบ สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากราคา

วตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนมาก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั 

ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขายในปี  2553  ลดลง จากปี 2551 – 2552 อย่าง

เห็นได้ชัด ส่วนปี พ.ศ. 2554 - 2555 มีแนวโน้มสูงข้ึนมาก บริษัมมีกําไร

เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ 2553 เน่ืองบริษทัฯไดผ้ลกัดนัการขายไปยงัตลาดเอเชียและ

ประเทศเพ่ือนบา้นมากข้ึน  
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาถึงสภาพคล่อง ด้าน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ดา้นอตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน และความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์จาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาขอ้มูลจากงบ

การเงินเฉพาะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 ของ

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ช้ีให้เห็นว่าสภาพ

คล่องของบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ ดส์จํากัด (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคือ

อตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.36- 2.68 ถือว่าดี ถา้ 2 : 1 จะดีมาก ถา้ 1: 1 

จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและ

สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชําระหน้ีระยะสั้ นได้ตามกําหนด 

สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้เป็นตน้ 

 จากผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษทัฯ มี

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลา

การขายสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   

จากผลการศึกษาด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มี

โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษทัฯ ทาํให้บริษทัไม่

ต้องรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนจากผล

การศึกษาดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถใน

การทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนกัเม่ือเทียบกนัทั้ง 

5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดีมากท่ีสุด 

เน่ืองจากบริษทัฯได้รับผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุ้งท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก 

รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขาย

ในปี 2553 ลดลง   
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ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนประกอบหลกัในงบการเงินทางด้าน

สินทรัพยห์มุนเวียน มีลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั บริษทั

ฯ จึงควรมีนโยบายเก่ียวกบัสินคา้และระยะเวลาในการหมุนสินคา้ ลดการถือครอง

สินค้าไวใ้นโกดังและเพิ่มรอบการขายสินค้า ให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายและลด

ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวเพิ่มข้ึน เพื่อใช้

ลงทุนในท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัและอุปกรณ์ต่างๆ ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการปรับปรุง

นโยบายในการลงทุน หรือชะลอการลงทุน หรือให้ใช้เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น

เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระหน้ีสินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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การวเิคราะห์งบการเงิน บริษัทไทย ชูการ์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) 

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS OF 

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

พยงุ  เกียงศรี 1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

_______________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษางบการเงินของบริษทั ไทยชูการ์ 

เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประกอบ

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจบริการ ทาํการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อศึกษา

ความสามารถในการทาํกาํไร สภาพคล่องและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์

เป็นระยะเวลา 4 ปี คือ 2552-2555 โดยใชอ้าศยัเคร่ืองมือคือ วิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน วเิคราะห์โครงสร้างงบการเงิน และวเิคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ 

 ผลการศึกษาสรุปว่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จํากัด (มหาชน) มี

อตัราส่วนในการทาํกาํไร และมีอตัราส่วนท่ีสามารถวดัประสิทธิภาพการทาํงานได ้

ถึงแมจ้ะมีอตัราส่วนวดัสภาพคล่องค่อนขา้งนอ้ยแต่ก็มีสัดส่วนกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึง

อาจเป็นผลจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขาย และ ลูกหน้ี เพื่อสร้าง

อตัราส่วนสภาพคล่องใหม้ากข้ึน 

 

คําสําคัญ :งบการเงิน, การวิเคราะห์งบการเงิน, บริษทั ไทย ชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั 

(มหาชน) 

---------------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to analyze the financial statement of Thai 

Sugar Terminal Public Company Limited for a period of 4 year (2009-2012), to 

study the ability of business to make a profit. Liquidity and efficiency in asset 

management by financial ratio analysis, common-size analysis and analyze growth 

trends. 

 The result showed that the profitability ratio, the activity ratio and dividing 

the profit for the shareholders. For liquidity should improve the management of 

inventories and receivables as well as the sales and collection 

Keywords ;The Financial Statement, Financial Statement Analysis, Thai Sugar 

Terminal Public Company Limited. 

บทนํา 

 การขนส่งทางทะเล เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัส่วนหน่ึงของ ระบบการคา้

ระหวา่งประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคต เพราะเพียงการขนส่งชนิดเดียวท่ี

ขนสินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ และค่าระวางมีราคาถูกกวา่ค่าขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ การ

ขนส่งสินคา้ทั้งขาเขา้และขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ และ

เน่ืองจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีตอ้งคา้ขายแข่งขนักบัตลาดโลก โดยมี

มูลค่าสินคา้นาํเขา้และส่งออกรวมกนัปีละ หลายแสนล้าน ซ่ึงตอ้งอาศยัการขนส่ง

สินคา้ทางทะเล ดงันั้นการขนส่งทางทะเลจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถใน

การแข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลก 

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินโดยใชข้อ้มูลจากงบ

การเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกศึกษา 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัคือ 

บริการท่าเทียบเรือใหเ้ช่าโกดงัเก็บสินคา้และบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทร  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรในอดีต แนวโนม้ความสามารถใน

การทาํกาํไรในอนาคต 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และสภาพคล่องทาง

การเงิน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ไทยชูการ์ 

เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากงบการเงินเป็นระยะเวลา 4 ปี ระหวา่งปีพ.ศ.

2552-2555 ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานทางการเงินท่ีเสนอต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น 

 3. ขอ้มูลท่ีศึกษาในงบการเงินบางส่วนอาจไม่ครบถว้น เน่ืองจากไม่มีการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมด จึงศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลท่ีแสดงใน

รายงานทางการเงินเท่านั้น 

แนวคิดและทฤษฏ ี

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2545, หน้า 56) กล่าวใน เทคนิคการ

วิ เคราะห์งบการเ งินของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะปรากฏในรายงานประจําปี 

หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์เช่น 

Internet ระบบ R-SIMS, ระบบ I-SIMS ประกอบดว้ยการทาํ   

 1. งบดุล (ปัจจุบนั คือ งบแสดงฐานะการเงิน) เป็นงบท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะ

ทางการเงินของบริษทั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงอาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน 9 

เดือนหรือ 1 ปี โดยบอกวา่ ณ วนัน้ี บริษทัมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนหรือส่วนของผู ้

ถือหุน้ อยูเ่ท่าไร เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 2. งบกําไรขาดทุน เป็นงบท่ีบอกว่าบริษัทมีผลการดําเนินงานสําหรับ

ช่วงเวลาหน่ึง เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี วา่บริษทัมีผลการดาํเนินงานกาํไร
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หรือขาดทุนในช่วงเวลานั้น ซ่ึงงบกาํไรขาดทุนจะประกอบด้วยรายได้จากการขาย

สินคา้หรือบริการ ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 3. งบกระแสเงินสดหรืองบแสดงท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนหรืองบแสดงการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน จะเป็นการนาํรายการในงบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีเป็น

เงินสดมาแสดงเปรียบเทียบ ณ วนัส้ินรอบบญัชีปีปัจจุบนักบัปีท่ีผ่านมาว่ามีแหล่งท่ี

ไดม้าและใชไ้ปของเงินสดจากท่ีใด มีเงินสดคงเหลือจริง ๆ จากการดาํเนินงานหรือไม่ 

เพื่อดูสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ 

 4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นรายงานต่อทา้ยงบการเงิน ซ่ึงเป็นส่วน

สําคญัท่ีควรให้ความสนใจเพราะจะบอกขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์

งบการเงิน คือ ทาํให้ทราบวา่งบการเงินนั้นใชน้โยบายและหลกัเกณฑ์อยา่งไรในการ

จดัทาํเช่น บอกวิธีการคิดตน้ทุนสินคา้ การคิดค่าเส่ือมราคา และเกณฑ์การรับรู้รายได ้

เป็นตน้ นอกจากน้ียงับอกถึงเง่ือนไข ขอ้ติดขดัและกรณีพิเศษบางประการ เช่น วิธีการ

บนัทึกการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนการแจกแจงภาระหน้ีสิน และ ภาระผกูพนัต่าง 

ๆ เป็นตน้ 

 ซ่ึงบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าท่ีต้องจดัทาํและเปิดเผย

รายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูล้งทุนและผูใ้ชง้บการเงิน โดยการเปิดเผยขอ้มูลจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน กลต.กาํหนด สําหรับ รูปแบบของการการเงินเพื่อใชต้ดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือทาํความเขา้ใจในงบการเงินทั้ง 3 ประเภท คือ งบดุล (ปัจจุบนั

งบแสดงฐานะการเงิน) งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แล้ว นกัลงทุนมกัใช้

เคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงินซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio Analysis) 

  เป็นการนํารายการต่าง ๆ ในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมาหาอตัราส่วน

ระหวา่งกนัแลว้ทาํให้เกิดความหมายผลลพัธ์ท่ีไดเ้รียกวา่ อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงจะ

ทาํใหส้ามารถวเิคราะห์งบการเงินไดป้ระโยชน์มากข้ึน โดยนาํอตัราส่วนทางการเงินท่ี
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ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัอีกบริษทัหน่ึงหรือนาํไปเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 

หรืออตัราส่วนของบริษทัท่ีกาํลงัวเิคราะห์  

 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเคร่ืองมือ

ประเภทหน่ึงท่ีช่วยประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธุรกิจไดดี้กวา่ตวัเลขขอ้มูลดิบท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน โดยอตัราส่วนทางการเงินก็คือ

การนํารายการในงบดุล งบกําไรขาดทุนท่ีมีส่วนสัมพันธ์กันมาทําเป็นสัดส่วน

เปรียบเทียบกัน แล้วทาํให้สามารถตีความหมายของงบการเงิน ซ่ึงสามารถแบ่ง

ประเภทของอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดเ้ป็น 

   1.1 อัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) ซ่ึงจะวดั

วา่ธุรกิจสามารถท่ีจะทาํกาํไรและกระแสเงินสดไดม้ากข้ึนหรือนอ้ยลงไดแ้ก่ 

 อัตราส่วนผลตอบแทนข้ันต้น (Gross Margin) เป็นการหาผลตอบแทนภาย

หลังจากหักต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ถ้าอัตราส่วนน้ีสูงจะแสดงถึง

ความสามารถในการหารายไดแ้ละการควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีดี 

 อตัราส่วนผลตอบแทนขั้นตน้ = 
กาํไรขั้นตน้

ยอดขาย
   x   100% 

  อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (Operating) เป็นผลตอบแทนท่ีได้

หลงัจากหักค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารออกจากกาํไรขั้นตน้ ดงันั้นผลต่าง

ระหว่างผลตอบแทนขั้นต้นกับผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน ก็คือสัดส่วนของ

ค่าใชจ่้ายการขายและการบริหารนั้นเอง 

  อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน     =  
กาํไรจากการดาํเนินงาน

ยอดขาย
 x 

100% 

 อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นผลตอบแทน

ภายหลงัจากหกัค่าจ่ายทุกอยา่งแลว้ 

 อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ       =      กาํไรสุทธิ

ยอดขาย
    x   100% 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset:ROA) เป็นการวดั

ประสิทธิภาพการทาํกาํรากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีกิจการมีอยู ่
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  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  =     กาํไรจากการดาํเนินการ

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย
  x 100% 

   อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เป็น

การหาผลตอบแทนในแง่ของผูถื้อหุ้นว่าเงินทุนท่ีลงทุนไปให้ผลตอบแทนมากหรือ

นอ้ยแค่ไหน 

  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้   =      กาํไร

ส่วนของเจา้ของเฉล่ีย
  x 100% 

 1.2 อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ซ่ึงหากอตัราส่วนน้ีสูง

หมายถึงธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง อตัราส่วนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนน้ีหมายถึง หากธุรกิจ

จาํเป็นจะตอ้งชะระหน้ีสินระยะสั้นทั้งหมด ณ วนัน้ี จะมีความสามารถแปลงสินทรัพย์

หมุนเวียนมาเป็นเงินสดเพื่อจ่ายคืนหน้ีได้หรือไม่ ซ่ึงยิ่งอตัราส่วนน้ีสูงมากเท่าไร ก็

แสดงว่าธุรกิจมีการถือสินทรัพยห์มุนเวียนไวม้ากเกินความจาํเป็น โดยเฉพาะเงินสด

ในมือซ่ึงน่าจะนาํไปลงทุนเพื่อใหเ้กิดดอกผลเพิ่มเติมมากกวา่จะถือไวเ้ฉยๆ 

 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน      =     สินทรัพยห์มุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน
      เท่า 

  อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อตัราส่วนน้ีใช้วดัสภาพคล่องของ

ธุรกิจเช่นเดียวกบัอตัราส่วนทุนหมุนเวียน แต่จะพิจารณาเฉพาะสินทรัพยท่ี์สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วเท่านั้น ซ่ึงก็คือรายการสินทรัพยท่ี์อยูเ่หนือสินคา้คงเหลือข้ึน

ไป ทาํใหก้ารพิจารณาสภาพคล่องของธุรกิจไดภ้าพท่ีชดัเจนมากกวา่ 

 อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว  =     เงินสด+ตัว๋สัญญาใชเ้งิน+ลูกหน้ี+เงินลงทุน

หน้ีสินหมุนเวียน
     เท่า 

 1.3 อตัราส่วนวนประสิทธิภาพในการทาํงาน (Activity Ratio) เป็นการวดัวา่

สินทรัพยท่ี์กิจการมีอยูส่ร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด ยิ่งอตัราส่วนสูงแสดง

ว่าสินทรัพย์นั้ นถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง สร้างรายได้ได้มาก อัตราส่วน

ดงักล่าว ไดแ้ก่ 
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   อตัราส่วนการหมุนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) อตัราส่วน

การหมุนของลูกหน้ียิ่งมาก แสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการหมุนลูกหน้ีให้เป็นเงินสดได้

เร็วนั้นเอง 

   อตัราส่วนการหมุนของลูกหน้ี    =      
ยอดขาย

      ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย      
   เท่า 

 ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ี (Collecting Day) หากธุรกิจใชร้ะยะเวลาในการ

เก็บหน้ีสั้น แสดงวา่ธุรกิจไดรั้บเงินเขา้มาเร็ว ทาํให้สามารถหมุนเงินและสร้างดอกผล

ให้บริษทัไดม้ากกว่า คือยิ่งระยะเวลาการเก็บหน้ีน้อยจะยิ่งดี ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นถึง

คุณภาพของลูกหน้ีและประสิทธิภาพในการจดัเก็บหน้ีท่ีดี 

   ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ี         =         
365

อตัราการหมุนของลูกหน้ี
      วนั 

 อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) อตัราการหมุนของ

สินคา้ท่ีสูง แสดงวา่สินคา้ของบริษทัสามารถขายไดเ้ร็ว 

   อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ     =     
ตน้ทุนขายสินคา้

สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย
     เท่า 

 ระยะเวลาในการขายสินคา้ (Selling Day) การท่ีธุรกิจสมารถขายสินคา้ไดเ้ร็ว

แสดงวา่สามารถแปลงสินคา้ใหเ้กิดเป็นเงินสดรับเขา้มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้

มาก 

    ระยะเวลาในการขายสินคา้      =      
365

อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ
     วนั 

 อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fix Assets Turnover) อตัราส่วนน้ีอาจจะ

ใชใ้นการตีความไดไ้ม่ดีนกัเน่ืองจากสินทรัพยถ์าวรส่วนมากบนัทึกอยูใ่นราคาทุน ณ 

วนัท่ีซ้ือสินทรัพยม์า ซ่ึงมูลค่ามกัจะเปล่ียนไปเม่ือเวลาผา่นไป 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร       =      
ขาย

สินทรัพยถ์าวรถวัเฉล่ีย
      เท่า 

 อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) จะเป็นการวดั

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยร์วม ซ่ึงจะตอ้งแยกพิจารณาไปท่ีลูกหน้ี และ

สินคา้คงเหลือนัน่เอง 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม  =        
ขาย

สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย  
     เท่า 
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 1.4 อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน (Leverage Ratio) อตัราส่วนน้ีจะแสดงถึง

โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจว่าประกอบไปด้วยหน้ีสินและส่วนของเจา้ของทุนเป็น

เท่าไร ซ่ึงถา้หากสัดส่วนหน้ีสินมีสูงมากเท่าไร ก็แสดงวา่ธุรกิจมีความเส่ียงสูงในการ

ดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการกูย้ืมเงินใหม่เพื่อรักษาสภาพคล่องจะตํ่า โอกาส

ท่ีธุรกิจจะเกิดปัญหาถูกฟ้องงล้มละลายก็อาจจะเป็นไปได้ หากไม่สามารถจดัหา

เงินทุนหมุนเวยีนหรือเพิ่มทุนในส่วนของเจา้ของได ้ไดแ้ก่ 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E) ซ่ึงโดยปกติมกัจะไม่

เกิน 2 เท่า แต่ตอ้งพิจารณาตามประเภทของธุรกิจประกอบกนัดว้ย 

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน       =        
หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้
      เท่า 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) อตัราส่วนน้ีแสดง

ให้เห็นโครงสร้างการจดัหาเงินทุนว่ามาจากการก่อหน้ีกบัส่วนของเจา้ของเท่าไร ยิ่ง

อตัราส่วนน้ีสูง ความเส่ียงทางกาเงินก็สูง และความสามารถในการจดัหาหรือก่อหน้ี

เพิ่มในอนาคตจะตํ่าเน่ืองจากสถาบนัการเงินจะไม่กลา้เส่ียงท่ีจะให้กูย้ืมก็จะมีขอ้จาํกดั

หรือคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงซ่ึงก็จะเป็นภาระตน้ทุนให้ธุรกิจเพื่อสูงข้ึน การก่อ

หน้ีเพิ่ม ไม่ไดจ้ะทาํให้ธุรกิจตอ้งหันไปจดัหาเงินทุนจากส่วนของเจา้ของแทน ซ่ึงจะ

ทาํใหผ้ลตอบแทนในส่วนของเจา้ของลดลง  

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม     =            
หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม
     เท่า 

 อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) 

เป็นการพิจารณาว่า ธุรกิจกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจเพียงพอท่ีจะจ่ายคืนดอกเบ้ียจ่าย 

มากนอ้ยเพียงใด ยิง่อตัราสูงแสดงวา่บริษทัมีความสามารถท่ีจะชาํระคืนดอกเบ้ียไดดี้ 

   อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบ้ีย  =   
กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี

ดอกเบ้ียจ่าย
    

เท่า 

 1.5 อตัราส่วนการวดัค่าการตลาด (Market Value Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีวดั

ระหวา่งราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในรูปของกาํไรสุทธิต่อหุน้ และมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ไดแ้ก่ 
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 อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ผูล้งทุนส่วนมากมกัจะลงทุน

ในหุ้นท่ีมีอตัราส่วนน้ีตํ่าเม่ือเทียบกบัหุ้นตวัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั คือ 

หมายถึงวา่คาหุน้ต่อกาํไรสุทธิ 1 บาท มีค่าตํ่า หรือราคาถูก น่าลงทุนนั้นเอง อยา่งไรก็

ตาม P/E Ratio ตํ่าๆ อาจจะหมายถึงวา่หุ้นตวันั้นไม่เป็นท่ีน่าสนใจของผูล้งทุน ไม่มี

การเปล่ียนแปลงราคาเลยก็ได ้ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะ P/E 

Ratio เท่านั้น 

   อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้       =      
ราคาต่อหุน้

กาํไรสุทธิต่อหุน้
      เท่า 

 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) อตัราส่วนน้ีมีความหมาย

ใกล้เคียงกบั P/E Ratio แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีเกิดจากการ

บนัทึกบญัชีตามราคาทุนไม่ใช่ราคาตลาด ทาํใหก้ารตีความอาจผดิพลาดได ้

2.การวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common – size Analysis) 

 เป็นการวเิคราะห์ท่ีนาํรายการในงบดุลและงบกาํไรขาดทุนมานาํเสนอรูปของ

ร้อยละ หรือ เรียกวา่อตัราส่วนตามแนวด่ิง แลว้ทาํให้เห็นโครงสร้างของงบการเงินวา่

แต่ละรายการเป็นสัดส่วนเท่าไร  

 การวิเคราะห์งบดุลตามแนวด่ิงทาํไดโ้ดยการเทียบสินทรัพยร์วมเท่ากบัหน่ึง

ร้อยเปอร์เซ็นต์และเปรียบเทียบแต่ละรายการในดา้นสินทรัพยว์่าเป็นร้อยละเท่าไหร่

ของสินทรัพยร์วม ส่วนดา้นหน้ีสินและทุนก็เทียบแต่ละรายการวา่เป็นสัดส่วนร้อยละ

เท่าไรเช่นเดียวกนั  

 การวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามแนวด่ิง โดยการเทียบให้ยอดขายเท่ากับ 

หน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต ์และเปรียบเทียบแต่ละรายการในงบกาํไรขาดทุนเป็นสัดส่วนร้อย

ละของยอดขาย จะเป็นการลดทอนตวัเลขของรายการในงบการกาํไรขาดทุนให้เป็น

อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายหมายความวา่ ให้ทาํยอดขายเป็น 100 แลว้คาํนวณ

ว่ารายการอ่ืน ๆ เป็นสัดส่วนเท่าไรเม่ือเทียบกบัยอดขาย การคาํนวณอตัราส่วนตาม

แนวด่ิงของงบกาํไรขาดทุนจะทาํใหท้ราบวา่กิจการมีโครงสร้างองการทาํกาํไรอยา่งไร

มากหรือนอ้ยเน่ืองจากอะไร และถา้หากคุณทาํการคาํนวณขอ้มูลงบการเงินหลาย ๆ ปี
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ต่อเน่ืองกันก็จะสามารถเปรียบเทียบและมองเห็นภาพของการเปล่ียนแปลงใน

ความสามารถทาํกาํไรแต่ละปีวา่ดีข้ึนหรือแยล่ง 

3. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโน้ม (Trend Analysis)  

 เป็นการวเิคราะห์โดยการนาํขอ้มูลในงบดุลแลงบกาํไรขาดทุนตั้งแต่สองปีข้ึน

ไปมาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงทาํให้สามารถเห็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายการต่าง ๆ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีนาํมาเปรียบเทียบกนั เป็นการหาอตัราการเปล่ียนแปลงหรือ 

Growth Rate ของรายการ 2 รายการเพื่อเปรียบเทียบกนัซ่ึงอตัราส่วนน้ีจะบอกให้

ทราบว่ารายการเปล่ียนแปลงนั้น เปล่ียนไปมากข้ึนหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนเม่ือ

เทียบกบัอีกรายการ และถา้ทาํการคาํนวณเปรียบเทียบงบการเงินในช่วงหลาย ๆ ปี จะ

ทาํให้เห็นแนวโน้มของธุรกิจนั้นในระยะยาวไดแ้ละเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ตดัสินใจลงทุนในบริษทันั้น ๆ โดยมีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%)    =     
(มูลค่าของรายการปีปัจจุบนั−มูลค่าของรายการปีก่อน)

มูลค่าของการการปีก่อน
     x  100 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ไทยชูการ์ 

เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2555 ถือเป็น ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนขอ้มูลเชิง

คุณภาพมาจากวารสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วารสารและส่ิงพิมพ์

ดา้นเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่ไวใ้นโครงการเครือข่าย

ห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS-Thai Library Integrated System) สํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาํมาประกอบการวิเคราะห์กบัขอ้มูลทางการเงินซ่ึง

เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ศึกษาขอ้มูลทางการเงิน จากงบการเงินของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4 ปีโดยศึกษาขอ้มูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2555 ขอ้มูลท่ีไดม้า

ถือเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีได้มาจากรายงาน
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ประจาํปี ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนขอ้มูล

เชิงคุณภาพ ไดม้าจาก วารสาร ตลอดจนส่ิงพิมพท์างดา้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อนาํมา

ประกอบการวิเคราะห์กบัขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ การศึกษางบ

การเงินของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1 ศึกษาฐานะทางการเงินของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 

2 ศึกษาผลการดาํการงานของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน โดยการ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการหากาํไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  โดยนาํ

งบการเงินดงัต่อไปน้ี งบดุล งบกาํไรขาดทุน ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิลจาํกดั ท่ี

นาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลงบการเงินท่ีปรับปรุงใหม่

แลว้ในปี 2554 บริษทัตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินวา่ไดมี้การปรับ

รายการบญัชีให้เป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ สมาคมวิชาชีพ

บญัชี       มาเพื่อช่วยวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินแต่ขอ้มูลทางการเงินในปี 2553 

เป็นขอ้มูลท่ีบริษทัยงัไม่ได้ปรับปรุงใหม่ เป็นสาเหตุให้ผลการวิเคราะห์อาจไม่ตรง

ตามฐานการปรับปรุงใหม่  

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกัด (มหาชน) โดยใช้

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ อตัราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio Analysis) การ

วิเคราะห์ในแนวด่ิง (Common – Size Analysis) และ การวิเคราะห์การเจริญเติบโต

หรือแนวโนม้ (Trend Analysis)  ผลการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ไทยชู

การ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชาน)จากงบการเงินท่ีส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3 ปียอ้นหลงัดั้งนั้นผูศึ้กษาจึงศึกษาขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด 4 ปี จาก ปีบญัชี 2552 – 

2555 ซ่ึงระหวา่งปีบญัชีท่ี 2554 มีการประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีจากสภาวิชาชีพ
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บญัชีและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ดงันั้นขอ้มูลงบการเงินท่ีนาํมาวิเคราะห์น้ีจึงเป็น

ขอ้มูลท่ีงบการเงินขอบบริษทัไดท้าํการปรับปรุงใหม่แลว้ในปี 2554   

การวเิคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

 การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร ในช่วงปี 2552 – 2555  มี

อตัราส่วนผลตอบแทนขั้นตน้อยูใ่นเกณฑ์ลดลง อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน

ก็อยูใ่นเกณฑ์ท่ีลดลงและเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนของตวัเองในปีก่อนและยอดรายได้

จากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ ผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กลบัลดลง 

 การวิเคราะห์สภาพคล่อง ในช่วงปี  2552 -2555 พบวา่บริษทัฯมีสภาพคล่อง

ตํ่า ถึงแมว้่าจะมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้ นแต่เม่ือวิเคราะห์ลึกลงไปท่ี

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็วพบวา่บริษทัฯมีสภาพคล่องนอ้ยมากอาจเป็นเพราะมีสินคา้

คงเหลืออยูม่าก 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ในช่วงปี 2552 – 

2555 พบวา่ อตัราการหมุนของลูกหน้ีนอ้ยใชร้ะยะเวลาในการการขายสินคา้นานและ

ใช้เวลาในการเก็บหน้ีนานเช่นกนั อาจเป็นเหตุผลท่ีทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่องตํ่า

เน่ืองจากสินคา้เปล่ียนเป็นเงินโดยใชร้ะยะเวลามาก  

 อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน ในช่วงปี 2552 – 2555 พบว่า อตัราส่วนอยู่ใน

เกณฑ์ปรกติ (ไม่เกิน 2 เท่า) แต่ก็มีอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และพบวา่บริษทั

ยงัมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและสัดส่วนของเงินลงทุนมาจากการก่อหน้ีไม่

ถึง 50%ในช่วงเวลา 4 ปีท่ีทาํการศึกษา 

 การวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common – Size Analysis) หรือ การ

วเิคราะห์งบการเงินในแนวด่ิง ในท่ีน่ีผูศึ้กษาทาํการวเิคราะห์งบการเงินในแนวด่ิงทั้ง 2 

งบคือ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน ในช่วงปี 2552 – 2555จาก

การศึกษาพบวา่ 

 ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินในแนวด่ิงพบว่า โครงสร้างของ

สินทรัพยห์มุนเวยีนประกอบดว้ย สินคา้คงเหลือในปริมาณร้อยละท่ีสูงกวา่ สินทรัพย์
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หมุนเวียนตวัอ่ืน รองลงไปคือ ลูกหน้ีการค้า  เงินสด สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและ 

สินทรัพยท่ี์มีอตัรา%นอ้ยท่ีสุดในทุกปีคือ เงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ในอตัราร้อยละ

มากท่ีสุดทุกปี รองลงไปตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไปคือ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และอตัราร้อยละท่ีน้อยท่ีสุดคือ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชาน)มีอตัราส่วนร้อยละ

เพิ่มข้ึนทุกปี โครงสร้างหน้ีสินประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าหน้ีสินไม่

หมุนเวียนและสัดส่วนร้อยละของหน้ีสินน้อยกว่าสัดส่วนร้อยละของส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

 ผลการวเิคราะห์ งบกาํไรขาดทุนในแนวด่ิง พบวา่ รายไดจ้ากการดาํเนินงานมี

สัดส่วนร้อยละมากกว่าต้นทุนจากการดําเนินงานและ ค่าใช้จ่ายในการขายและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทุกปี บริษทัฯสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารทุกปี

และยงัไม่กาํไรหกัจากเสียภาษีเงินไดแ้ลว้และสามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโน้ม (Trend Analysis) ผูศึ้กษา

ทาํการศึกษาวิเคราะห์แนวโนม้ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) เป็น

เวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2552 – 2555 โดยทาํการศึกษาวิเคราะห์แนวโนม้ทั้ง งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนโดยสามารถสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

 การวเิคราะห์แนวโนม้ ตั้งแต่ปี 2552 – 2555 จาก งบแสดงฐานะการเงินพบวา่

สินทรัพย์หมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี โดยสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือ สินคา้คงเหลือ รองลงไปคือลูกหน้ีการคา้แต่มีสินทรัพยห์มุนเวียน

บางท่ีมีแนวโน้มลดลงคือ ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แต่ลดลงในอตัราท่ีตํ่า 

ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีแนวโนม้ท่ีใกลเ้คียงหรือคงยกเวน้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อ่ืนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างมากอาจเน่ืองมาจากการปรับรายงานทางบัญชีตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้เร่ิมในงบการเงินปี 2554  ซ่ึงมี

รายการท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์สุทธิลดลง สินทรัพยร์วมมีแนวโนม้เพื่อข้ึนทุกปี 
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 ด้านหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ หน้ีสินหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี

โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มมากท่ีสุดคือ เจา้หน้ีการคา้ รองลงไปคือ เงินกูย้ืมระยะสั้ น

จากสถาบนัการเงินและพบว่าบริษทัฯสามารถชาํระหน้ีค่าสินทรัพยห์มดในปี 2553 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน มีแนวโน้มลดลงโดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมี

แนวโน้มลดลง และ เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงัท่ีท่ีดินก็มีแนวโน้มลดลง หน้ีสินรวมมี

แนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี พบวา่หน้ีสินรวมท่ีเพิ่มข้ึนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและส่วนใหญ่

คือเจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินระยะสั้น ส่วนของเจา้ของมีแนวโนม้

เพิ่มข้ึนจากผลประกอบการของกิจการยกเวน้ในปี 2554 ท่ีส่วนของเจา้ของลดลง อาจ

เป็นผลมาจากการปรับมาตรฐานการบญัชี และมีการบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์

ของพนกังานเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

 การวิเคราะห์แนวโน้ม ตั้งแต่ปี 2552 – 2555 จาก งบกาํไรขาดทุน พบว่า

รายได้จากการดาํเนินมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี โดยมีรายได้จากการขายท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนสูงทุกปีและ รายไดจ้ากการบริการพบว่าเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั แต่ รายได้จาก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์ลบัมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนจากการดาํเนินงานก็มี

แนวโนม้สูงข้ึนทุกปีเช่นกนั ทางดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารมี

แนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนทุกปี และผลของการดาํเนินงานทาํให้บริษทัฯมีกาํไรสําหรับปี 

ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าบริษทัฯมีรายได้จากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีและ

เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงมาก ในขณะท่ีตน้ทุนจากการดาํเนินงานก็สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั และ

ยงัมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี อาจเป็นสาเหตุให้

อตัรากาํไรสําหรับปีไม่สูงปรับสูงข้ึนในอตัราท่ีควรจะเป็นสําหรับรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 

และพบวา่การบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาการขายสินคา้และระยะเวลาการ

เรียกชาํระค่าสินคา้ ใชเ้วลานานซ่ึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษทัฯได ้หากมีการ

บริหารจดัการสินคา้คงเหลือ และ ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ท่ีดีอาจ

ส่งผลทาํใหก้าํไรสุทธิประจาํปีเพิ่มข้ึนได ้



468 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีช่วงเวลาท่ีศึกษาอยู่ระหว่างรอบบญัชีท่ีมีการปรับ

มาตรฐานการบญัชี และ รูปแบบการรายงานงบการเงิน ซ่ึงการทาํให้ผลการวิเคราะห์

จากการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่ตรงกับรายงานงบการเงินหากมีการปรับปรุงใหม่ และ 

เลือกศึกษาเฉพาะงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุน ยงัไม่ไดศึ้กษาวิเคราะห์

งบกระแสเงินสด และยงัไม่มีการเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม

เดียวกนัการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกงบการเงินท่ีปรับปรุงใหม่แลว้มาทาํการศึกษา

และวิเคราะห์งบกระแสเงินสดพร้อมทั้งนาํผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกบั

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนัเพิ่มเติม  
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Integrated Marketing Communication Factors that Influence the Decision Making in 

Choosing  English Language Institute in Bangkok Metropolitan Area. 

อมรรัตน์ เสียมทอง 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่(Promotion) และกระบวนการขายกบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ Brand Image (ภาพลกัษณ์), 

Brand Loyalty (ความภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) กบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความถ่ี ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หาค่า t-test, F-test (One Way Anova) และ Multiple – Regression Analysis (MRA) 

ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท สถานภาพ

โสดระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นBrand Image (ภาพลกัษณ์) และTrust (ความเช่ือถือ, 

ความไว้วางใจ)  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําสําคัญ: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

This research study is to investigate the factors influencing the decision 

making in choosing English Language Institute in Bangkok Metropolitan Area.  The 

objections of this research are 1) To find out whether differences in demographic 

factor influencing the decision making in choosing English Language Institution in 

Bangkok Metropolitan Area. 2) To examine Integrate Marketing Communication 

factors such as advertising and promotion influencing decision making process in 

choosing English Language Institution in Bangkok Metropolitan Area. 3) To 

examine Brand Image, Brand Loyalty and Trust factors influencing the decision 

making in choosing English Language Institution in Bangkok Metropolitan Area. 

The study is based in survey research using questionnaire to collect the 

data from the target population of 400 people that live in Bangkok Metropolitan 

Area.  In order to analyze data, both descriptive statistics such as the frequency, the 

percent frequency, the mean, the standard deviation and inference statistics 
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particularly the t-test statistics and the F-test (One Way Anova), Multiple 

Regression Analysis (MRA) are applied in this study at the significant level of 0.05. 

The results from this descriptive statistics suggest that most of the 

respondents are female and unmarried.  The ages are 35 years old and older with 

highly education level at bachelor degree.  Most are working in private companies 

having average income between 15,000-25,000 baht per month. 

From the study, the difference in gender and education influences the 

decision making in choosing English Language Institution Bangkok Metropolitan 

Area.  Also, the Brand Image aspect and Trust aspect are found out to be factors 

influencing the decision making in choosing English Language Institution in 

Bangkok Metropolitan Area. 

KEYWORDS: DECISION MAKING PROCESS, ENGLISH LANGUAGE 

INSTITUTION 

บทนํา 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้ งทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก  มีผลทาํให้ประเทศ

ต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน 

โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถ

ติดต่อกนัไดภ้ายในเวลาเส้ียววนิาทีภูเขาและทะเล ซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็น

อุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนทาํใหป้ระเทศต่างๆ ไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ส่งผลให้

การติดต่อส่ือสารไร้พรมแดน ดังนั้ นความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูค้นทั้งภายใน และภายนอกของแต่ละประเทศ จึง

เป็นส่ิงสําคญัต่อผูค้นในสังคมอย่างมิอาจหลีกเล่ียง เพราะการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร และการนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมทาํให้เกิดการพฒันา โดยส่ือกลางท่ี
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ผูค้นใชก้นัมากท่ีสุดในการติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร คือ ภาษา ซ่ึง

ประเทศแต่ละประเทศ คนแต่ละชนชาตินั้น มีการใชภ้าษาท่ีอาจเหมือน หรือแตกต่าง

กนั ทั้งน้ีภาษาท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือภาษาองักฤษ 

ความสําคญัของภาษาองักฤษ ในฐานะภาษาโลกไดป้รากฏเด่นชดัมากข้ึน

เน่ืองมาจากอิทธิพลทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษาพูด อย่างไรก็ตามภาษาองักฤษได้ถูกใช้เป็นภาษาทางการและก่ึงทางการใน

ประเทศกว่า 60 ประเทศทัว่โลก และมีความสําคญัในประเทศอ่ืน ๆ อีก 20 ประเทศ 

ภาษาองักฤษครองความสําคญัหรืออยา่งน้อยก็มีการใช้อยู่ในทวีปทั้ง 6 ทวีป และถูก

ใช้เป็นภาษาหลักในสนามบิน, ธุรกิจระดับสากล, การประชุมระดับสากล, 

วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, การแพทย,์ การทูต, การกีฬา,  ดนตรี และโฆษณา ฉะนั้น

ภาษาองักฤษจึงมีความสําคญั และเขา้มามีบทบาทเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ไทยมากข้ึนทุกวนั จึงจาํเป็นท่ีคนไทยควรจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงันั้นผูค้นจึงเสาะ

แสวงหาสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีดี เพื่อฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษของตนให้ดีข้ึน 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษนั้นเป็นธุรกิจประเภทบริการ และไดรั้บการสนับสนุนใน

การส่งเสริม และพฒันาจากรัฐบาลเป็นอยา่งดีซ่ึงสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศ

ไทยมีอยูม่ากมาย  ซ่ึงการเปิดสถาบนัสอนภาษาเหล่าน้ีลว้นมีกลุ่มเป้าหมายใกลเ้คียง

กัน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทาํงาน กลุ่มคนท่ีต้องการไปศึกษาต่อหรือ

ทาํงานต่อท่ีต่างประเทศ หรือผูค้นท่ีสนใจอ่ืน ๆ 

ในปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษก่อตั้งข้ึนหลายแห่งจากทั้งสถาบนัสอนภาษาองักฤษในสถาบนัศึกษา 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษเอกชน หรือผูป้ระกอบการอิสระอาทิเช่น บริติช เคานซิล, 

วอลล์สตรีทอิงลิช,  เอยเูอ, ฟาสตอิ์งลิช เป็นตน้ ทั้งน้ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษแต่ละ

แห่งมีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ระดบัราคา เทคนิคการสอนของผูส้อน และทาํเลท่ีตั้งท่ี

แตกต่างกนั ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูง ดงันั้นจะเห็นไดว้่ามีปัจจยัหลาย

ประการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสภาพการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
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ความรู้ท่ีชดัเจนวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีปัจจัยใดบ้างท่ี มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงจกัมีประโยชน์ต่อ

สถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาํไปปรับปรุงการตลาดเชิง

บูรณาการของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนัได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วยเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา 

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่าง 

2. ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีประกอบไปด้วย  โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image (ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty 

(ความภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตตวัแปรตาม:  ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

ขอบเขตตวัแปรอิสระ: ศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย การ

โฆษณาประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น  (Promotion) และ

กระบวนการขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านั้นเท่านั้นศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย Brand Image 

(ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความภกัดี) และTrust (ความ

เช่ือถือ, ความไวว้างใจ) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านั้นเท่านั้น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการนําไปวางแผนพฒันา

ปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการสถาบนัสอนภาษาองักฤษให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด 

2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อให้ผูใ้ช้บริการสถาบันสอนภาษาองักฤษได้รับการพฒันาทักษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

Brand Image (ภาพลกัษณ์) หมายถึง ภาพลกัษณ์ของสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเกิดข้ึนในใจของผูใ้ชบ้ริการ 

Brand Loyalty (ความภกัดี) หมายถึง การกลบัมาใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซํ้ า และความผูกพนัท่ีมีต่อสถาบนั

สอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) หมายถึง ความเช่ือถือหรือความไวว้างใจท่ีมีต่อ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

  - เพศ        - รายได ้   

  - อายุ 

 

     - การศึกษา 

  - อาชีพ        - สถานภาพ 

 

        

                                             

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีการตัดสินใจ  (Decision Theory) เป็นวิธีการเชิงระบบและเชิง

วเิคราะห์เพื่อใชศึ้กษาการตดัสินใจ วธีิการเชิงระบบ คือมีปัจจยั (Input) มีกระบวนการ 

(Process) และผลลัพธ์ (Output) วิธีการเชิงวิเคราะห์ คือการใช้เหตุผล (Logic) 

พิจารณาตวัแปรทุกตวัท่ีหาไดห้รือขอ้มูลท่ีมีอยู ่พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใช้

เคร่ืองมือหรือเทคนิคเชิงปริมาณ 

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) 

         - โฆษณาประชาสมัพนัธ์   

         - โปรโมชัน่(Promotion)   

         - กระบวนการขาย     

  

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 

        
ปัจจยัอ่ืนๆ 

         - Brand Image ภาพลกัษณ์   

         - Brand Loyalty ความภกัดี   

  

       - Trust ความเช่ือถือ, ความ

ไวว้างใจ 
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บุษกร   คาํคง (2542) กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ี

กาํลงัพิจารณา โดยใชค้วามรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบั

การสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 145-148) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีการ

ตดัสินใจไวใ้นหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่

ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) 

การคน้หาขอ้มูล (Information Search) การประเมินผลพฤติกรรม (Evaluation of 

Alternatives) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และความรู้สึกหลังการซ้ือ 

(Postpurchase Felling) 

Maurice I. Mandell ให้คาํจาํกดัความวา่ การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการ

ส่งเสริมการขายผา่นส่ือโฆษณาท่ีมิใช่บุคคล และตอ้งชาํระเงินโฆษณาโดยผูอุ้ปถมัภ ์

ซ่ึงการโฆษณาน้ีมีความหมายแตกต่างไปจากการส่งเสริมการขายรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

การขายโดยพนกังาน และการส่งเสริมการจาํหน่าย เป็นตน้ 

Kotler (2000, p.533) ปรมาจารยด์า้นการตลาดอธิบายถึง ภาพลกัษณ์ (Brand 

Image) วา่เป็นองคร์วมของความเช่ือความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงซ่ึงทศันคติและการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูง

กบัภาพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้น ๆ 

Jefkins (1993, pp.21-22) นกัประชาสัมพนัธ์ชาวองักฤษไดอ้ธิบายภาพลกัษณ์

ต่อองคก์รธุรกิจไวว้า่ ภาพลกัษณ์ต่อบริษทัหรือภาพลกัษณ์ต่อองคก์รธุรกิจ (Corporate 

Image) คือภาพขององคก์รใดองคก์รหน่ึงซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ี

ประชาชนรู้จกัเขา้ใจ และไดมี้ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองคก์รนั้นส่วน

หน่ึงกระทาํไดโ้ดยอาศยัการนาํเสนอ 

Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกนัวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจก็คือการ

รอคอยอนาคต โดยแสดงพฤติกรรมราวกบัวา่อนาคตเป็นส่ิงท่ีแน่นอน 

 



478 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา (2555) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี และมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 

50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ซ่ึงอายุและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง

มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ศรสวรรค ์เจริญชยัวงษ ์ (2554) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการให้บริการ

ของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ ในอาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต  ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อผู ้ใช้บริการในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศ ในระดบัมาก  

สุกญัญา เอียดขาว(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นท่ีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าดา้น

บุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมากท่ีสุด 

ประภาส สุพรรณดี (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า

ดา้นราคาและ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกต่างกนั ด้านส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจของ

ผูป้กครองท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 

ณฐัวฒิุ เหลืองพิศาลพร (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการในสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าจากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 100 คนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 21-25 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและเป็นนกัเรียน/ 

นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท และใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรกคือผูส้อนมีความรู้ความชาํนาญ 
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นลินี เสนาป่า (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือก

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดั

เ ชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  การให้บริการด้านข้อมูลแนะนําหรือติดต่อ

สถาบนัการศึกษาต่างประเทศสําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อมีผลต่อการตดัสินใจเป็น

อัน ดับ แ ร ก  ส่ ว น ปั จ จัย ด้ า น สั ญ ลัก ษ ณ์  พ บ ว่ า ก า ร ไ ด้ก า ร ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก

กระทรวงศึกษาธิการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

สุมศัทนา อุตะมะ (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นผูส้อนท่ี

มีความเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน การเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการ

งาน มีมาตรฐานรับรองของหลกัสูตร ห้องเรียนอากาศเยน็สบาย ราคาค่าเล่าเรียน และ

การจดัหลกัสูตรเป็นชุด ตามลาํดบั 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้ใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ีมีจ ํานวน

ประชากรท่ีสามารถนับได้และมีปริมาณมากดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้ตารางสําเร็จรูป Taro 

Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น95% และค่า

ความคลาดเคล่ือน5% ซ่ึงค่าของ N ท่ีได้จะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บขอ้มูล

ทั้งหมด 400 ชุด  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม

โดยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีได้คืนมาทั้งหมด 400 ชุด มา

ประมวลผลด้วยคอมพิว เตอร์ผ่านโปรแกรมสํา เ ร็จรูป  SPSS Version19 โดย

แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน จาํนวน 41 ขอ้ ดงัน้ี 



480 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ตอนที่ 1  ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก 

จาํนวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ประกอบด้วย  ด ้านโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, ด้านโปรโมชั่น และด้านกระบวนการขาย ซ่ึงเป็น

คาํถามให้ตอบแบบสเกลโดยมีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยที่ 0 

คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วน10 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty และ Trust ซ่ึง

เป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกลโดยมีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยท่ี 

0 คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วน 10 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ  

ตอ น ที ่ 4  ก า ร ต ดั สิน ใ จ เ ล ือ ก ใ ช ้บ ริ ก า ร ส ถ า บ นั ส อ น ภ า ษ า อ งั ก ฤ ษ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกลโดย

มีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยท่ี 0 คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วน 10 

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ 

การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใช้

วธีิการคาํนวณโดยการแจกแจงความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปัจจยั

อ่ืนๆใชว้ธีิคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

ค่าสูงสุด (Max.) และค่าตํ่าสุด (Min.) 

การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างองิ/สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยเพศ, อายุ, อาชีพ, 

รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัโดย ใช้สถิติ   

t-test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test ในกรณีตวัแปรอิสระอายุ, อาชีพ

รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ 
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2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ท่ีประกอบไปดว้ย

โฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขายมีความสัมพนัธ์

กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) 

3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยBrand Image (ภาพลกัษณ์), 

Brand Loyalty (ความภกัดี) และ Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ)มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ปัจจัยส่วนบุคคล (400 คน) จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีจาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72  อายอุยูใ่นตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 139 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.8  มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท มีจาํนวน 124 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58  และ

สถานภาพโสด มีจาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ท่ีประกอบไปดว้ยด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

พบว่าผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นวา่การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.49 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.317 ขณะท่ีการโฆษณาทางวิทยุมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.32 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.421 ดา้นโปรโมชัน่(Promotion) พบวา่สามารถเลือกเรียน

ภาษาองักฤษฟรี  1 คลาสหรือรับสิทธ์ขยายเวลาเรียนเพิ่ม มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 7.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.069 ขณะท่ีมีการแบ่งชาํระ/ผอ่น0%เม่ือท่าน
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สมคัรเรียนในช่วงโปรโมชั่น มีค่าน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.27 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.391 และดา้นกระบวนการขายพบว่ามีจาํนวนสาขาหลายสาขา

เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเรียนสาขาท่ีสะดวกหรือใกล้บ้าน มีค่ามากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.870 ขณะท่ีท่านสามารถสมคัรเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์ได้เพื่อความสะดวก มีค่าน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.63 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.176  

ปัจจัยอื่นๆ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น

Brand Image(ภาพลกัษณ์) พบว่าสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีท่านเลือกใช้บริการมี

ความน่าเช่ือถือ มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 8.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.635 ขณะท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษทีท่านเลือกใช้บริการมีความคิดสร้างสรรค ์

และมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.32 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.921 ดา้นBrand Loyalty(ความภกัดี) พบวา่ท่านจะมาสมคัรเรียนกบั

สถาบนัสอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 7.33  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.762 ขณะท่ีท่านมีความมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งวา่

สถาบนัสอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปจะยงัคงให้บริการดว้ยคุณภาพ

และยอดเยี่ยมเช่นเดิม มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.21  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.800 และดา้นTrust(ความเช่ือถือ,ความไวว้างใจ) พบวา่สถาบนัสอนภาษาท่ี

ท่านเลือกใชบ้ริการมีมาตรฐานรับรองเป็นท่ียอมรับในสังคมจึงมีความน่าเช่ือถือ มีค่า

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.93  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.612 ขณะท่ีสถาบนั

สอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีจาํนวนหลายสาขา มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

7.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.836 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ 

ตอ้งการพฒันาและปรับระดบัทกัษะภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 8.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.542 ขณะท่ีเตรียมตวัเขา้สู่การเป็นประเทศ
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สมาชิกAEC (Asean Economics Community) มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.74 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.964  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จากการสํารวจพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้บ ริ ก า ร ส ถ า บัน ส อ น ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั0.05 

ตารางที ่1 ตารางMRA แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

  B Std.Error     Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.828 0.259 7.057 0.000*     

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์ -0.028 0.028 -0.995 0.320 0.691 1.447 

ดา้นโปรโมชัน่(Promotion) 0.028 0.038 0.752 0.452 0.366 2.729 

ดา้นกระบวนการขาย 0.064 0.042 1.514 0.131 0.362 2.763 

ดา้นBrand Image (ภาพลกัษณ์) 0.163 0.052 3.101 0.002* 0.323 3.094 

ดา้นBrand Loyalty (ความภกัดี) 0.067 0.046 1.461 0.145 0.360 2.781 

ดา้นTrust  

(ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) 0.503 0.052 9.728 0.000* 0.309 3.233 

R = 0.793     R2 = 0.629    S.E.E. = 0.86535   F = 110.963   Sig. = 0.000* 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จากการสํารวจ

พบว่า การโฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขาย 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยอื ่นๆ  จากการสํารวจพบว ่า  Brand Image 

(ภาพลกัษณ์) และTrust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี

นยัสําคญัทางส ถิต ิที ่ระดบั0.05 ขณะที ่Brand Loyalty (ค วามภกัดี)ไม ่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดงันั้นจากค่า R2 = 0.629 สามารถอธิบายไดว้่าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั 

ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่, กระบวนการขาย, Brand Image 

(ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความภกัดี) และ Trust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเล ือกใช ้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 62.9% โดยอีก 37.1% มาจาก

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัน้ี 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติท่ีใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.030 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.349 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.180 ปฏิเสธ 

ระดบัรายไดต่้อเดือน F-Test 0.485 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.016 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.511 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2       

โฆษณาประชาสัมพนัธ ์ MRA 0.320 ปฏิเสธ 

โปรโมชัน่(Promotion) MRA 0.452 ปฏิเสธ 

กระบวนการขาย MRA 0.131 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3       

Brand Image ภาพลกัษณ์ MRA 0.002 ยอมรับ 

Brand Loyalty ความภกัดี MRA 0.145 ปฏิเสธ 

Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มี

ประเด็นท่ีสาํคญัสามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. จากปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา และ

สถานภาพ ของผูใ้ช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ลักษณะทั่วไปของ
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ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

2. จากปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และ

สถานภาพ ของผูใ้ช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา (2555) เร่ืองการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อายุ

และระดับการศึกษาของผูป้กครองมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ด้าน

Trust(ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษา

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าสถาบนัสอนภาษาท่ีท่าน

เลือกใชบ้ริการมีมาตรฐานรับรองเป็นท่ียอมรับในสังคมจึงมีความน่าเช่ือถือมีค่ามาก

ท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยันลินี เสนาป่า (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นปัจจยัสัญลกัษณ์ พบวา่การไดก้ารการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

สามารถนําผลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู ้บริหารสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาํไปประกอบการพิจารณาพฒันา

และปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้

ไดม้ากท่ีสุด มีดงัต่อไปดงัน้ี 
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1. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ ไปกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ท่ีตอ้งการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกบัความแตกต่างกนัตามเพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา ตวัอย่างเช่น ถา้กลุ่มเป้าหมายเป็น นกัเรียน/นิสิต/

นกัศึกษา ก็ควรจะมีการจดัช่วงเวลาการให้บริการและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสม  

2. สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ ไปปรับปรุงและพฒันา

แผนการตลาดเชิงบูรณาการทั้งในด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์, ด้านโปรโมชั่น 

(Promotion) และด้านกระบวนการขาย ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้เกิดความ

คุม้ค่าจากการลงทุนทาํแผนการตลาดเชิงบูรณาการ 

3. เ น่ือง จา กข อบ เข ตง านวิจัยค ร้ัง น้ีจ ํา กัดกา รศึ กษ า เฉพ าะ ในเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นจึงควรศึกษาขยายขอบเขตการวิจยัปัจจัย

การตลาดเชิงบูรณาการท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษ ไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยสําหรับ

นาํมาเปรียบเทียบผลการวจิยัน้ีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจสถาบนั

สอนภาษาองักฤษ 

บรรณานุกรม 

ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา. “การตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารการเงิน การลงทุน 

การตลาด และการบริหารธุรกิจ. 2 (กรกฎาคม-กนัยายน 2555) : 246-258.  

ณธีพฒัน์ วชิรชยักียรติ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรี

สากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวิชาการจดัการ, หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2552.  

ณัฐนนัท ์ศิริเจริญ. การประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2548. 
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ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการใน

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” รายงานการ

วิจยัในวิชาResearch Exercise in Economics, คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

นลินี  เสนาป่า .  “ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อผู ้ใช้บ ริการในการเ ลือกสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศของประชาชนในเขตเทศบาลนครเ ชียงใหม่ .” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

บุษกร คาํคง. “ปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิจารณญาณ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6, มธัยมศึกษาปีท่ี3 และมธัยมศึกษาปีท่ี6 

ในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัสงขลา.” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทราวโิรฒประสานมิตร, 2542. 

ประภาส สุพรรณดี. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาค้นควา้

อิสระสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับผู ้บ ริหาร คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

ภัทราพร สมเพชร . “ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกเรียนในสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” รายงานการวิจยัใน

วิ ช า Research Exercise in Economics, ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ , 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

ศรสวรรค์ เจริญชัยวงษ์. “แนวทางการพฒันาการให้บริการของสถาบันสอน
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การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

 ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERCEPTION OF OPENING ASIAN ECONOMIC COMMUNITY  

BY THAI GOVERNMENT IN WORKING PEOPLE IN BANGKOK 

สุธิดา ปัททุม1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ภายใน  กับการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก กบัการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 (2) ปัจจยัภายใน การเรียนรู้ AEC มีผลต่อการรับรู้การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 (3) ปัจจยั

ภายนอก นโยบายภาครัฐ มีผลต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 (4) การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

คําสําคัญ: การรับรู้, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, AEC 

---------------------------------------------------- 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research was to examine the perception on opening 

Asean Economic Community of Thai Government in working people in Bangkok area 

to analysis on various factors relating to Organizational Culture factors influencing 

perception of AEC. The purpose (1) Were to study the different factors of personal 

with perception of AEC; (2) To study the relationship between relevant factor 

learning AEC with perception of AEC; and (3) To study the relationship between 

irrelevant factor economic growths with perception of AEC. 

 The result of Hypothesis testing found that perception factors; Learning AEC 

had effect to perception of AEC in statistical significantly .05. The policy of Thai 

government had effect to perception of AEC in statistical significantly .05. Economic 

growing had effect to perception of AEC in statistical significantly .05.  

 

Keywords: perception, Asean economic community, AEC 

บทนํา  

ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

การเตรียมความพร้อมของประชากรในการรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีสําคญั โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครควรท่ีจะมีการรับรู้ในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

กลุ่มกําลังท่ีสําคัญของประเทศและบุคลากรในสายงานอาชีพท่ีมีผลกระทบโดย

ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการรับรู้ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ

ประชากรกลุ่มน้ีวา่มีการรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อตวับุคคล 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และประเทศไทยอย่างไร ทั้งในแง่ผลดีและผลเสีย ใน

การเลือกทาํวิจยัเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะวา่เป็นเมืองหลวงของประเทศ 

และกลุ่มประชากรท่ีน่าจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ กลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวยัทาํงาน 

ซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญัของประเทศในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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ซ่ึงผลของการวิจยัจะไดบ้่งช้ีถึงผลของการให้ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ ใน

การเผยแพร่ขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน ควรจะมีการเตรียมความพร้อมให้มากกวา่น้ี เม่ือมีการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC บุคลากรท่ีสําคญัของประเทศไทย และองคก์ร

ในภาครัฐและภาคเอกชน ไดมี้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งใน

ตวัของบุคลากร องค์กร สังคม มากน้อยเพียงใด เพื่อสะทอ้นถึงการประชาสัมพนัธ์

ของภาครัฐ ท่ีเก่ียวกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพื่อให้การเผยแพร่ขอ้มูล

เก่ียวกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จึงได้ทาํการวิจยัในหัวขอ้ การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC ในกลุ่มบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครข้ึน เพื่อตอ้งการทราบวา่ในกลุ่ม

บุคคลท่ีเป็นกลุ่มประชากรน้ีเกิดการรับรู้ การต่ืนตวัมากน้อยเพียงใด มีการเตรียม

ความพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปน้ีหรือไม่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในกบัการรับรู้การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก กบัการรับรู้การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC 

ประโยชน์ของการทาํวจัิย 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 

ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อยา่ง

เตม็ท่ี 

2. เพื่อนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านการเตรียมความพร้อมในระดับ

องค์กรธุรกิจ ในการแสวงหาช่องทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน การดําเนินกลยุทธ์การตลาดในเชิงรุก โดยเจาะถึงผูซ้ื้อในตลาด
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ต่างประเทศ การศึกษาลู่ทางการคา้ใหม่ ๆ รวมถึงช่องทางในดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

3. เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นกาํหนดวิสัยทศัน์ของประเทศไทย 

ในปี 2558 ใหช้ดัเจน พร้อมทั้งประกาศใหป้ระชาชนร่วมรับรู้และร่วมมือ 

4. เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นการกาํหนดนโยบายเร่ืองการดูแล

และป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้

ชดัเจน เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีตามมา เม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC 

5. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการศึกษากฎระเบียบ เง่ือนไขต่าง ๆ 

และพยายามหาช่องทางเพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

6. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาการแลกเปล่ียน

วฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในกลุ่มประเทศ AEC 

7. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาแนวทางการเพิ่ม

ศกัยภาพของบุคลากร องคก์รและระดบัประเทศใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

 ( Independent variable) และตวัแปรตาม (Dependent variable) 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา รายได้และ

สถานภาพ 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเรียนรู้ AEC ลกัษณะองคก์ร ส่ิงแวดลอ้มในการอยู่

ร่วมกนัในสังคม 

3. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย นโยบายภาครัฐ วฒันธรรมและการเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั ได้ทาํการสรุป แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการรับรู้ (Perception Theory) 

การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยจะนาํไปสู่ทศันคติ ความเช่ือ ซ่ึง

จะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงได้ทําการรวบรวม

แนวความคิดเก่ียวกบัการรับรู้ จากผูท้รงคุณวฒิุต่าง ๆ ดงั ต่อไปน้ี  

 ไกรชิต สุตะเมือง (2549 อา้งถึงใน Greenwald, 1975, p.490) กล่าวไวว้า่ การ

รับรู้ส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคนั้นเห็นไดจ้ากทศันคติท่ีมาจากพฤติกรรมเท่านั้น โดยท่ี

ขนาดหรือจาํนวนของข่าวสารภายในท่ีไดรั้บนั้นยงัขาดความชดัเจนดงันั้นตอ้งอาศยั

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นกับการตอบสนองโดยความรู้บนพื้นฐานของ

หลักฐานท่ีได้มาจากการสังเกตจากการตอบสนองท่ีเฉพาะเจาะจงต่อตัวกระตุ้น

ภายนอกท่ีบ่งบอกถึงว่าการเรียนรู้ได้เกิดข้ึนแล้วซ่ึงผลท่ีได้จากการเรียนรู้จะทาํให้

ลูกคา้มีการรับรู้ท่ีจะมีการเลือกรับตวักระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคนั้นเป็นผล

ให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงการตดัสินใจของตนเองได ้ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จาก

การศึกษาของ Pal (2004) ช้ีใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้ในการปฏิบติัการในคอมพิวเตอร์ของ

ผูป้ระกอบธุรกิจจนกระทัง่ถึงหน่วยงานของรัฐทาํให้ผูก้ลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจเหล่าน้ีมี

การรับรู้ในการดาํเนินการทางธุรกิจในระดบัท่ีดีมากและจากผลการรับรู้น้ียงัส่งผลให้

ประชาชนและผูบ้ริโภคทัว่ไปมีการรับรู้ในข่าวสารท่ีดีข้ึน นอกจากนั้นจากการศึกษา

ของ Zadra, Desjardins, and Mascotte (2006) ยงัคน้พบอีกวา่การรับรู้ท่ีดีนั้นจะตอ้งมา

จากการจินตนาการหรือมีความรู้สึกลุ่มลึกในการเรียนรู้ในอดีตจนกระทัง่การเรียนรู้

นั้นกลายเป็นความเคยชิน (the actual state) และในท่ีสุดกลายเป็นการรับรู้โดย

อตัโนมติั โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคในสินคา้ท่ีตวัเองมีความพึงพอใจหรือสม

ปรารถนา (the desired state) เป็นเวลายาวนานก็จะทาํให้เกิดการรับรู้ในตราสินคา้นั้น
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ไปเองในท่ีสุดและการรับรู้ของผูบ้ริโภคในอีกนยัหน่ึงก็คือทนัทีท่ีผูบ้ริโภคมุ่งความ

สนใจไปท่ีตวักระตุน้และเกิดการเรียนรู้ก็จะทาํให้กระบวนการรับรู้ในการทาํการแปล

ความหมาย ข่าวสารเขา้สู่กระบวนการความนึกคิดท่ีมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลไป

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการส่ือสารดว้ย  

ณัฐศรุต นนทธี (2544 อา้งถึงใน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ�, 2549, หน้า 8) 

กล่าวว่า ความหมาย การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ ความเห็นซ่ึงเกิดข้ึน

จากการตีความ การสัมผสัระหวา่ง อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิง

เร้า โดยมีการใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยในการให�้ ความหมายแห่งการสัมผสันั้น ๆ 

 ศุภร เสรีรัตน์ (2545: 143) ให้ความหมายของการรับรู้/การสัมผสัรู้ไวว้า่ การ

รับรู้ (Perception) คือวธีิการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูร่อบ ๆ ตวับุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คน

อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อยา่งเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมี

วิธีการยอมรับถึงตวักระตุน้ (recognize) การเลือกสรร (select) การประมวล 

(organize) และการตีความ (interpret) เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่เหมือนกนั 

อย่างไรก็ตาม ยงัข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนท่ีจะมีเก่ียวกบั

ความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ประสบการณ์ คือ

ส่ิงท่ีเรารับรู้ พบเห็น มีความหมายและจดจาํไวใ้ชซ่ึ้งไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม ภาษา 

ความรู้ สถานะทางสังคม ทศันคติ บุคลิกลกัษณะ ศาสนาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี อาชีพ ความตอ้งการ อารมณ์ เป็นตน้ การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ

ส่ือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร 

เนช และคณะ (Knech and et al. 1962, p. 56) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้

ว่าหมายถึง สภาพความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด เกิดข้ึนจากการได้รับ

สัมผสัจากส่ิงเร้าภายนอกผา่นประสาทสัมผสัของร่างกาย แลว้แปลความหมายจนเป็น

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ดาลเลทท์ (Dallett, 1969, p. 11-12) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การรับรู้

หมายถึง การรับโดย การเห็น ได้ยิน สัมผสั ได้รส รู้สึกถึงอุณหภูมิ แล้วเกิดผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น การคิด การจาํ ความตอ้งการและจินตนาการ 
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ฮูสและโบว์ดิทช์ (Huse and Bowditch, 1977, p. 127) กล่าวว่า บุคคล

เปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผา่นประสาทสัมผสั การ

เห็น ไดย้นิ ชิม และดม แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบ แปลเป็นส่ิงรับรู้และตอบสนอง

ออกเป็นการกระทาํ ความนึกคิดและแนวคิด 

การ์ริสันและมากูน (Garrison and Magoon, 1972, p. 607) ให้ความหมายของ

คําว่า การรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีสมองแปลความหมายท่ีได้จากการสัมผ ัส 

(Sensation) ส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นส่ิงเร้า โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าของร่างกาย ทาํ

ให้เราทราบวา่ส่ิงเร้านั้นเป็นอะไร มีความหมายและลกัษณะอยา่งไร โดยการท่ีเราจะ

รับรู้ส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัได้นั้น จะตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปล

ความหมาย 

จําเนียร ช่วงโชติ (2526, หนา้ 177) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ การ

รับรู้ หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลไดน้าํเอาส่ิงท่ีตนไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดรู้้สึก

จากส่ิงเร้าภายนอกรอบตวับุคคลเข้ามาจดัระเบียบ และให้ความหมายโดยอาศยั

ประสบการณ์เดิมหรือความรู้สึกเดิม ออกเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ

ของตนเอง และกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของคนเรามีมากมายหลายประการ 

ชิพแมน แอนด์ คาร์นุก (Schiffman and Kanuk. 1994: 162) ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้เลือกสรร จดัระเบียบ และ

ตีความหมายส่ิงท่ีมากระตุน้ เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายเป็นภาพรวมข้ึนมา  

มอริสัน (Morison. 1996: 45) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ลูกคา้ไดใ้ชป้ระสาท

สัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การชิมรส การสัมผสั และการไดก้ล่ินใน

การรับรู้ถึงการบริการและ ขอ้มูลส่งเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ  

ออสบอร์นและคณะ (Osborn & Others. 1998: 78) ให้ความหมายการรับรู้คือ

เป็น กระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและตีความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อให้

ความหมายเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม 
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โดยสรุปแลว้การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีสมองรับส่ิงเร้าจากรอบตวัเรา

โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าแลว้มาจดัระบบและแปรความหมายเป็นความรู้ความ

เขา้ใจ โดยอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปรความหมาย 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วีรากร อุตร์เลิศ (2555) ท่ีไดท้าํการวิจยัในเร่ือง การเตรียมความพร้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: 

พื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อศึกษาระดบัความรู้

และความเขา้ใจของ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดั

พิษณุโลก เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีทาํการวจิยัพบวา่ระดบัความรู้และ

ความเขา้ใจ ของประชาชนเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส่วนมาก

ขอ้มูลข่าวสารมาจากเวบ็ไซต ์ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก

หน่วยงานราชการ อยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 

วิไล แจง้บุญ (2555) ไดท้าํการวิจยัในเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร

สาย สนับส นุนและ ช่วยวิชาก าร  สั งกัดคณะศิ ลป ศาส ตร์แล ะวิท ยา ศา สตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)” พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทางด้าน อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กนัต่อการรับรู้ เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตกต่างกนั

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 กนกวรรณ สมรักษ ์(2555) ไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบว่า

รายได ้พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

    ตวัแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - อาย ุ

- อาชีพ -วฒิุการศึกษา 

- รายได ้- สถานภาพ 

 

ปัจจัยภายใน 

 -การเรียนรู้ AEC 

-ลกัษณะองคก์ร 

-ส่ิงแวดลอ้มในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

 

ปัจจัยภายนอก 

-นโยบายภาครัฐ 

-วฒันธรรม 

-การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 

ภาพ 1 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาวจิยั 

สมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษาท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้ AEC ท่ีแตกต่าง 

2. ปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ย การเรียนรู้ AEC, ลกัษณะองคก์ร, ส่ิงแวดลอ้ม

และการอยูร่่วมกนัทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ AEC 

3. ปัจจยัภายนอกท่ีประกอบดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม และการเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ AEC 

 

การรับรู้ ต่อการเปิดการคา้

เสรีอาเซียน AEC 

ตวัแปรตาม 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากร คือกลุ่มบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการกาํหนดตวัอย่างของ Yamane ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, pp.886-887) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจาก 10 เขต

คือ เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตบางนา เขต

สาทร เขตบางรัก เขตพญาไท และเขตบางแค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจัยภายในประกอบด้วย การเรียนรู้ AEC, ลักษณะองค์กร ส่วนท่ี 3 เป็น

แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม, 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ต่อ AEC โดยใชส้ถิติ

ดงัน้ี 

1. หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ย 

การเรียนรู้ AEC และปัจจยัภายนอกประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม, 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ต่อ AEC 

3. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดย

ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

4. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหว่าง 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยใช้การ

วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance: ANOVA) 

5. วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
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ผลการวจัิย 

ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหูคูณของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ต่อ

การรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) .338 .176  1.923 .055   

1.การเรียนรู้ AEC .383 .048 .385 7.959 .000 .298 3.361 

2.ลกัษณะองคก์ร .015 .036 .018 .399 .690 .356 2.810 

3.ส่ิงแวดลอ้มและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 
.042 .035 .048 1.221 .223 .444 2.255 

3.นโยบายภาครัฐ .103 .033 .137 3.132 .002 .363 2.758 

4.วฒันธรรม .011 .046 .012 .231 .817 .258 3.869 

5.ความเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจ 
.352 .033 .453 10.563 .000 .379 2.642 

R= .852 R2= .726 S.E.E=1.00332 F=173.523 Sig. = .000 

ตาราง 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.633 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.118 ปฏิเสธ 

อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.129 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัภายใน 

การเรียนรู้ AEC MRA 0.000 ยอมรับ 

ลกัษณะองคก์ร MRA 0.690 ปฏิเสธ 

ส่ิงแวดลอ้มและการอยูร่่วมกนัทางสงัคม MRA 0.223 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัภายนอก 

ดา้นนโยบายภาครัฐ MRA 0.002 ยอมรับ 

ทางดา้นวฒันธรรม MRA 0.817 ปฏิเสธ 

ทางดา้นความเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองการรับรู้ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจการอาเซียน ของกลุ่ม

ประชากรวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถาม Check list 

และจากการได้วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน(1)ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ พบว่า มีเฉพาะ 

ดา้นอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่อการรับรู้ใน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาจาก

ผลการวจิยัเบ้ืองตน้แลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นางสาววิไล แจง้บุญ ท่ีไดท้าํ

การวิจยัในเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลทางดา้น อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กนัต่อการ

รับรู้ เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ .05 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกวรรณ สมรักษ ์(2555) 

ซ่ึงไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรม

ต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบวา่รายได ้พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนั

มีทัศนคติท่ีมีต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน(2) ปัจจัยภายในท่ี

ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ AEC ลกัษณะองค์กร ส่ิงแวดล้อมและการอยู่ร่วมกนั 

พบว่ามีเฉพาะ ดา้นการเรียนรู้ AEC ท่ีมีผลต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกวรรณ สมรักษ ์(2555) ซ่ึงไดว้ิจยั

เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ือง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบว่าการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้การรับรู้

ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่าง

กนั(3) ปัจจยัภายนอกท่ีประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ วฒันะธรรม ความเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจ พบว่ามีเฉพาะ ทางดา้นนโยบายภาครัฐ ท่ีมีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วีรากร อุตร์เลิศ ท่ีได้ทาํการวิจยัในเร่ือง การเตรียมความพร้อมของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: 

พื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อศึกษาระดบัความรู้

และความเขา้ใจของ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดั

พิษณุโลก เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีทาํการวจิยัพบวา่ระดบัความรู้และ

ความเขา้ใจ ของประชาชนเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน (ASEAN) ส่วนมากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์อยู่ในระดบัน้อย 

ไดค้่าเฉล่ีย 2.26 รองลงมาจากเว็บไซต์ อยู่ในระดบัน้อยไดค้่าเฉล่ีย 2.25 และลาํดบั

สุดทา้ยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ อยู่ในระดบันอ้ย ไดค้่าเฉล่ีย 2.03 

(4) ปัจจยัภายนอกพบว่ามีเฉพาะ ทางดา้นความเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กนัต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553) ท่ีระบุว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลทั้ง

ทางบวกและทางลบ ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการเตรียมความ

พร้อมอยา่งดีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 1. จากผลการวจิยั ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นรายได ้มีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึง

ควรใหค้วามสาํคญัในลกัษณะส่วนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา ต่อการ

รับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC แตกต่างกนั เห็นไดว้่า ผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาในระดบั ปวช/ปวส/อนุปริญญามีความแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีระดบัการศึกษา

ในระดบั ปริญญาโทและปริญญาเอก ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบั 

ปริญญาตรี มีความแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบั ปริญญาเอก ต่อการ
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รับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรให้

ความสําคญัต่อกลุ่มประชากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีให้มาก

ยิง่ข้ึน 

3. จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัภายใน ดา้นการเรียนรู้ AEC ท่ีมีผลต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กันต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้น จึงเห็นควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริม ส่ือการ

เรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC เพื่อให้ประชากรมีการเรียนรู้มากข้ึน เพื่อส่งให้มีผลงานและการพฒันา

ท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ 

4. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัภายนอก ดา้นนโยบายภาครัฐ ต่อการรับรู้การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพันธ์กันต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐท่ี เก่ียวข้อง ควรให้

ความสาํคญัในการรณรงคใ์หก้ลุ่มประชากร เรียนรู้และรับรู้ต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพื่อกลุ่มประชากร ไดเ้ตรียมความพร้อม

ในการก้าวไปสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC 

5. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัภายนอก ทางด้านความเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กนัต่อ

การรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดงันั้นจึง

ควรใหค้วามสาํคญัต่อการใหก้ารสนบัสนุนประชากรให้มีความพร้อม และการพฒันา

เพื่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ในการวิจยัคร้ังน้ีวิจยัเฉพาะกลุ่มคนทาํงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรทาํการวิจยัเพิ่มเติมในกลุ่มคนทาํงานในทุกจงัหวดั และครอบคลุมไปถึง
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พร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศและ

อาย ุและสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC จึงขอเสนอแนะให้ทาํการวิจยัต่อไป ในการวิจยัคร้ังน้ีไดว้ิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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ส่ิงแวดล้อมและการอยู่ร่วมกนั และทางด้านวฒันธรรม และการใช้ประโยชน์จาก
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

INTEGRATED  MARKETING  FACTORS  THAT  INFLUENCE   

THE  PURCHASING DECISSION  FOR A  HOUSE  IN  BANGKOK  

 AND  METROPOLITAN  AREA. 

เพญ็ประภา    ทาใจ 1    ดร.ไกรชิต   สุตะเมือง 2 

--------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, 

การศึกษา และสถานภาพ  ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว  และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบด้วยโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์, ความภกัดี และความไวว้างใจ  กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว  โดยกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้การทาํวิจยัโดยสุ่มจากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400  ตวัอย่าง ใช้

แบบสอบถามเป็นคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency) และสัดส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum)  และค่าสูงสุด (Maximum) 

สถิติเชิงอา้งอิงโดยใช ้ANOVA และ Multiple  regression  analysis: MRA เพื่อหาค่า 

T-test  F-test  ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  

 

----------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-45 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร  รายได ้45,001 – 50,000 บาท  ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส 

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  ส่วนสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทาง

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ และ

กระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวอย่างมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้  

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ: บา้นเด่ียว  การตดัสินใจซ้ือ  

 

Abstract 

 The  research  studied about purchasing decision for a  house of consumer 

in Bangkok metropolitan area. The research’s purpose were,(1) for studying the 

different between the personal factors and the purchasing decision for a  house of 

consumer in Bangkok metropolitan area, (2) for studying the relationships between 

the integrate marketing communication and the purchasing decision for a house of 

consumer in Bangkok metropolitan area, (3) for studying the relationship between 

the other factors and the purchasing decision for a house of consumer in Bangkok 

metropolitan area. The research used the sample were four-hundred of consumer 

buying decision in Bangkok metropolitan area. The question information was a tool 

to be used in this research. And data analysis by computer program. Statistics used 

to analyze data were  descriptive statistics including  frequency, percentage, 
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Average (Mean), Standard deviation values, Minimum, Maximum and hypothesis 

testing used Inferential statistics using Analysis of variance (ANOVA) Multiple 

Regression Analysis (MRA) to evaluate t – Test, F – Test value sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level, then 

the research result follows.  

  The result was found that most of users were female. And has between 31 – 

45 years old. Most of them were graduated in Bachelor degree. Most of users 

worked as the State Enterprise officer or Banker. The most income level was about 

45,001 – 50,000 baht. Most of them were married.  

 Hypothesis 1. Individual factors ; Sex, Age, Occupation, Salary and 

Education make difference influence on house decisions making of consumer in 

Bangkok metropolitan area. Hypothesis 2. The integrate marketing communication ; 

Advertising, Promotion and Sales Process make influence on house decisions 

making of consumer in Bangkok metropolitan area. Hypothesis 3. Other factors ; 

Brand Image, Brand Loyalty and Trust make influence on house  decisions making 

of consumer in Bangkok metropolitan area. 

Key word : House, Purchasing Decision  

บทนํา 

            ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจจาก

นกัลงทุน ผูป้ระกอบการ รวมไปถึงผูท่ี้ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เติบโตอย่างรวดเร็วซ่ึงในปัจจุบันความก้าวหน้าในด้านต่างๆรวมไปถึงสภาพ

เศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การแข่งขนัของผูป้ระกอบการด้านท่ีอยู่อาศยั ทวีความรุนแรง

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการไดพ้ยายามปรับเปล่ียนองค์ประกอบหลายๆดา้นใน

ธุรกิจของผูป้ระกอบการเองให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการราย
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ใหญ่ต่างเปิดกลยุทธ์เชิงรุกอย่างหนักในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค  ทาํให้ผูป้ระกอบการราย

กลาง และรายเล็กคงตอ้งปรับตวัในการทาํธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

ซ่ึงปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีมากมาย มีการพฒันารูปแบบของท่ีอยู่อาศยัให้

เกิดข้ึนหลากหลาย อาทิเช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝดหรือบา้นทาวน์เฮา้ส์ รวมถึงการนาํเอา

เทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วยในการก่อสร้างบา้นให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด เช่น การสร้างบา้นเสร็จทนัเวลาพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัทีหรือผูบ้ริโภคสามารถ

เลือกวสัดุในการก่อสร้างไดเ้องตามใจชอบหรือเลือกท่ีจะตกแต่งภายในดว้ยการเลือก

เฟอร์นิเจอร์เองก็สามารถทาํได ้ นอกจากน้ีราคาบา้น วสัดุก่อสร้าง ความสวยงาม 

ความหรูหรา เง่ือนไขการชาํระเงิน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ประโยชน์ใช้

สอย ทาํเลท่ีตั้ง ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัเจา้ของโครงการ สาธารณูปโภค 

ส่ิงแวดลอ้ม การคมนาคม ความปลอดภยั ความใกลท่ี้ทาํงาน ความใกลส้ถานท่ีสําคญั 

เง่ือนไขการรับประกนั ความสะดวกในการติดต่อซ้ือบา้น รูปแบบการผอ่นชาํระ การ

ส่งเสริมการขาย และอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่ออยูอ่าศยั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการท่ีมี

รูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกนัไปส่ิงเหล่าน้ีลว้นช้ีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการแต่ละ

รายมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัอยู่บา้ง และผูบ้ริโภคจะเลือกบา้นเด่ียวท่ีตรงหรือ

ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงมีประเด็นท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ี

จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

เขตปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข ให้กับ

ผูป้ระกอบการและนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบในการวางแผนการตลาดต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

        1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

       2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  กบัการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 
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         3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

สมมุติฐานของการวจัิย 

        1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา 

และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนั 

       2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์, 

โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

         3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image), ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty), ความไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ขอบเขตการวจัิย 

       1. ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคบา้นเด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล 

       2. ดา้นระยะเวลา   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง กรกฎาคม 2556 

      3. ด้านเน้ือหาการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

        4. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุงและพฒันา การให้บริการของโครงการ

บา้นเด่ียวใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. เพื่อนาํระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การแกไ้ขและปรับเปล่ียนปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อให้การตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียวไดเ้ร็วข้ึน 
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 3. เพื่อนาํผลการวิจยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของโครงการบา้นเด่ียว 

ใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์  

 คือ การใหข้อ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่นส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

เพื่ อ จูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ี ตัดสินใจ ซ้ือบ้า นเ ด่ียวในเข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริฑล  

โปรโมช่ัน  

 คือ กิจกรรมท่ีใช้เป็นแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการซ้ือขายมากข้ึน

ในช่วงระยะเวลาจาํกดั โดยทัว่ไปมกัตอ้งใชร่้วมกบั ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย 

(Promotion Mix) อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ/หรือ พนกังานขายจึง

จะไดผ้ลเต็มท่ี กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย คือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

กระบวนการขาย  

 คือ เทคนิคหรือกลวิธีหน่ึงของงานขายท่ีจะต้องมีการวางแผนดาํเนินการ 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  

 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโครงการบ้านเด่ียว หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง  
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอิสระ                                                                                    ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

2. แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

        ในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน

การวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูณาการ 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ 

- กระบวนการขาย 

 

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 
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แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 192) กล่าวถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นการท่ี

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้าหน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึง

ทศันคติหลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี การ

มองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมิณทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ และทศันคติหลงัการซ้ือ 

 บุษกร คาํคง (2542) กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ี

กาํลงัพิจารณาโดยใชค้วามรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบั

การสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยั

ธรรมาธิราช 2548, หนา้ 263 – 264)  ดงัน้ี 

       1. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจ ตามวธีิการตดัสินใจออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

        1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์ 

และการพยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็น

ตน้ 

        1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจ โดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจยัเป็น

เคร่ืองมือในการตดัสินใจ ดงันั้นผูว้จิยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการ

ตดัสินใจได ้บางคร้ังเรียกการตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวทิยาศาสตร์ 

       1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจ โดยกาํหนดความเป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงแนวทางการ

ตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ

ตดัสินใจได ้
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      2. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ สามารถจาํแนกตามทฤษฎีการ

ตดัสินใจ โดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

        2.1 การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะทาํให้เกิดต

วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาดย่อมท่ีมี

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่ 

        2.2 การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียึดทีมงาน และคณะกรรมการ

เป็นผูร่้วมตดัสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ี

ต้องการความร่วมมือผูบ้ริหารจึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นการ

กระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจึงจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต 

       อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณา ความสลบัซบัซอ้นของปัญหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย ซ่ึงความ

สลบัซบัซอ้นของปัญหา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุนีย ์ เจษฎาวรางกูล ฐิตินนัท ์วารีวนิช และดวงตา สราญรมย ์ (2553) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้

เฉล่ียของครบครัวต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์เฮา้ส์ใน

โครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ศุภกร บวัน่ิม (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยู่

อาศยั โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือบา้น

เพื่ออาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑล 

 จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นของผูบ้ริโภคในโครงการบา้นจดัสรร   

 วนิฑฎา วเิศษศิริกุล (2546)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี

อยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั  

พบว่า ปัจจยัการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั โดยรวมทุกด้าน มีผลต่อการตดัสินใจอยู่มใน
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ระดับมาก  ด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้าน

ภาพลกัษณ์ของกิจการ (Product) รองลงมา มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก คือ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) และ ดา้นราคา

ค่าใชจ่้าย (Price)  

 ฐปนภ  เด็ดแก้ว (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

จัดสรรในเขตจังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อครัวเรือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัทาํให้ระดบั

ความสาํคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั  

 ดวงใจ เชยสาคร. (2549). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  นพดล รักสนิท. (2551). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการบา้นจดัสรรกรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย 

       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยท่ีประชากรเป็น

แบบประชากรท่ีนบัได ้(Finite Population)โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้

ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  
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 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูล 

ท่ีไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยุกตเ์ป็นลกัษณะและขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน จาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด

และได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยทาํการตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์

ออก และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปได้ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

(Relibility Cronbach’s Alpha) อยูท่ี่ 0.938 

       3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.75  และอยู่ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 31-45 ปี ร้อยละ 60.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 46.50 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคารร้อยละ 33.25 ส่วนใหญ่มีรายได ้45,001 – 

50,000 บาท ร้อยละ 38.25 และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด คือร้อย

ละ 65.25  

 2. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

เขตปริมณฑล 

       พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ใน

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่ามีความคิดเห็นในเร่ืองของการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์สูงสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.59  ในดา้นโปรโมชัน่ พบว่ามีความ

คิดเห็นในเร่ืองของการมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารตํ่านั้นสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 8.41 และในดา้นกระบวนการขาย  พบวา่มีความคิดเห็นในเร่ืองของการมีบา้น

ตวัอยา่งใหเ้ยีย่มชมสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.84  

 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ ที่มีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ในด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ พบวา่มีความประทบัใจในการบริการของโครงการบา้นเด่ียวสูงสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.29 ดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค พบวา่การกลบัมาซ้ือบา้นเด่ียว

ของโครงการน้ีในคร้ังต่อไปสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.43 และในดา้นความไวว้างใจ 

พบวา่ความไวว้างใจในบา้นเด่ียวนั้นสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.56  

 4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยใหค้วามสาํคญักบัทาํเลท่ีตั้ง สะดวกในการ

เดินทางมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 9.11 ตามมาดว้ยคุณภาพของบา้นเด่ียว มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.76  

 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ตารางที ่1 ตารางแสดงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนบุคคล สถิติท่ีใช ้ ค่า sig 

เพศ 

อาย ุ

อาชีพ 

รายได ้

ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ 

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

t-Test 

F-Test 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.038 

0.100 
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        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่ามีเพียง

สถานภาพเท่านั้ น ไม่มีความแตกต่างต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวท่ีต่างกันของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

  ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ 

และ ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี มี ผล ต่อกา รตัดสิ นใ จ ซ้ื อบ้าน เ ด่ี ยวของผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2.047 0.226 9.068 0.000   

การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 

0.213 0.038 5.605 0.000 0.365 2.741 

โปรโมชัน่ -0.270 0.038 -7.065 0.000 0.312 3.207 

กระบวนการขาย 0.171 0.034 5.024 0.000 0.423 2.362 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.518 0.041 12.612 0.000 0.286 3.493 

ความภกัดีต่อสินคา้ -0.258 0.036 -7.106 0.000 0.262 3.817 

ความไวว้างใจ 0.465 0.033 14.250 0.000 0.281 3.565 

R = 0.887             R2 = 0.787            S.E.E =  0.40594            F = 242.507               

Sig = 0.000 

        

        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่าปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณาประชาสัมพพนัธ์ โปรโมชัน่ และ

กระบวนการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  
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        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-45 ปี  มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน/ พนักงานธนาคาร  รายได้ 45,001 – 50,000 บาท  ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส จากการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระ

ของปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของ

การตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขต

ปริมณฑล มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig 

น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โปรโมชั่น กระบวนการขาย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

อภิปรายผล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐปนภ  เด็ดแกว้ (2552) 

ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อครัวเรือน ท่ีแตกต่างกนัทาํ

ให้ระดบัความสําคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบั ศุภกร บวัน่ิม (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้น

เพื่ออยูอ่าศยั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

บา้นเพื่ออาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑล 

และสอดคลอ้งกบั จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค ์ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทาง
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การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคในโครงการบา้นจดัสรร 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

        จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ บ้ า น เ ด่ี ย ว ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เพื่อให้เกิดผลดียิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจะขอเสนอแนะให้มี

การวจิยัดงัน้ี 

        เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปด้วย 

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา มีเพียงสถานภาพไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง

ไว ้ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีในคร้ังต่อไป

อาจจะศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจต่อการตลาดเชิงบูรณาการของบา้น

เด่ียว เป็นตน้และมีการใช้คาํถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้เสนอแนะความ

คิดเห็น ความตอ้งการ หรือปัญหาต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถนาํผลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ใน

การวางแผนการตลาดต่อไป 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัท่ีสนใจในเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค หรือเร่ืองท่ีคลา้ยกนัน้ี ควรจะศึกษา

ในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั   

เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ 

บรรณานุกรม 

กาญจนา พิทักษ์ธีระธรรม. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยใน

 กรุงเทพฯและ ปริมณฑล.” วิทยานิพนธ์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป, สาขา

 เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 

จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค.์ “ปัจจัยส่วนประส่วนทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

 ซ้ือบ้าน ของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรร.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

 บณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา, 2550 



523 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

ฐปนภ เด็ดแกว้. “ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนตัดสินใจซ้ือบ้านพักอาศัยในเขตจังหวัด

 ปทุมธานี.”  วิทยานิพนธ์บริการธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

 ราชมงคลธญัญบุรี, 2552 

จาริณี เสาวคนธ์. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในจังหวัด

 ปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2549 

ชิม เจริญขจรกุล. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในการซ้ือบ้านเดี่ยว ใน

 เขตปทุมธานี.” ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชบริหารธุรกิจ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2548 

ดวงใจ เชยสาคร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคใน

 เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา

 บริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2549 

นพดล รักสนิท. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือ

 บ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรกรณีศึกษาจังหวดัภูเกต็.” ภาคนิพนธ์ตาม

 หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต, 2551 

บุษกร คาํคง. “ปัจจัยบางประการทีเ่กี่ยวข้องกบัความสามารถในการคิดวจิารณญาณ

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที ่6 

 ในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัสงขลา.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2542 

วนิฑฎา วเิศษศิริกุล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศัยในจังหวดั

 ชลบุรี.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต วทิยาลยัเทคนิคนครนายก, 2546 

ศุภกร บวัน่ิม. “ศึกษาเร่ืองปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือบ้านเพือ่อยู่อาศัย.” , 2541 

สงวนศกัด์ิ มทัทวกุล. “การศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจซ้ือหมู่บ้านจัดสรรในเขต

 พุทธมณฑลสาย 3.” 2549 

สุโขทยัธรรมาธิราช, หนา้ 263 – 264 “ ทฤษฎกีารตัดสินใจ.” , 2548 



524 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

สุนีย ์เจษฎาวรางกูล  ฐิตินนัท์  วารีวนิช    และดวงตา  สราญรมย .์ “ปัจจัยที่มีผลต่อ

 การตัดสินใจซ้ือ บ้านทาว์นเฮ้าส์  ในโครงการวงัทองกรุ๊ป จํากดั (มหาชน).” 

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

 ราชูปถมัภ ์ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

สุมาลี   ทศพรวิชยั. “การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี.”     

 วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2, 

 2552 

เสรี วงษม์ณฑา. “การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion). ” กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม

 และไซเทก็ซ์, 2541 

อรวร์ี มุสิกุล. “ลักษณะของผลิตภัณฑ์ราคาและพฤติกรรมการซ้ือที่อยู่อาศัยแบบบ้าน

 เดี่ยวในโครงการจัดสรรจังหวดันนทบุรี.” สารนิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550 

อาํพนั ทองเส็ม. “การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน

 กลุ่มบริษัทกฤษณาและณุศาศิริ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550 

Cervero, Robert. “Effects of Expenditure on Buying Home.”  California: Lincoln 

 Institute, 2007 



525 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 
 

ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีอิทธิพลต่อความพร้อมขององค์กรในการ

ก้าวเข้าสู่ AEC 

กรณีศึกษาโรงเรียนการจัดการโรงแรมนานาชาติ (ประกาศนียบัตร) 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FACTORS THAT INFLUENCE THE 

READINESS OF ORGANIZATION IN THE AEC: A CASE STUDY OF 

INTERNATIONAL (DIPLOMA) HOTEL MANAGEMENT SCHOOL 

กุลมาศ ศิริมาตย ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความ

พร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่ AEC กรณีศึกษาโรงเรียนการจดัการโรงแรม

นานาชาติ (ประกาศนียบตัร) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากร

มนุษยข์ององคก์รมีอิทธิพลต่อความพร้อมขององคก์รในการกา้วเขา้สู่ AEC โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ จาํนวน 21 คน พบว่า 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 26-30 ปี จบการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี มีตาํแหน่งการทาํงานเป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก ซ่ึงมีอายุการ

ทาํงานอยูใ่นช่วง 1-5 ปี  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความ

พร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่ AEC พบว่า ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนการ

จดัการโรงแรมนานาชาติ (ประกาศนียบตัร) มีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษอยู่ใน

ระดบัดี  

——————————————————— 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุ

ใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัผูใ้ช้ มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้

โดยใชว้ธีิการปรับตวัเขา้หากนัเพื่อลดความแตกต่าง  

แมว้า่บุคลากรขององคก์รจะไม่ทราบกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจขององคก์ร แต่

ทุกคนก็เช่ือว่าตนสามารถเช่ือมโยงงานท่ีไดรั้บผิดชอบในปัจจุบนัให้สนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกิจขององค์กรได ้โดยยส่วนใหญ่ปฏิบติังานตามคาํสั่งตามผูบ้ริหาร อีกทั้ง

การกระจายงานท่ีไม่ทัว่ถึง ซ่ึงประเด็นท่ีเหล่าน้ีมีผลกระทบทาํใหอ้งคก์รมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพประมาณ 70-80%  

การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์สามารถทาํได้

โดยจดักิจกรรมปฐมนิเทศ (First Day Orientation) และการสอบถามเหตุผลท่ีออกจาก

งาน (Exit Interview) เพื่อแสดงความใส่ใจต่อพนกังาน 

นอกจากน้ีบุคลากรในองค์กรยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั AEC ท่ี

ชดัเจน ทาํให้ยงัไม่ตระหนกัถึงโอกาสและผลกระทบต่อองคก์ร เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บ

ข่าวสารท่ีชดัเจน 

คําสําคัญ: การจดัการ, ทรัพยากรมนุษย,์ จิตสาํนึก, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ABSTRACT 

In this independent study entitled “Human Resource Management Factors 

that influence the readiness of organization in the AEC: A Case Study of 

International (Diploma) Hotel Management School,” to study Human Resource 

Management Factors that influence the readiness of organization in the AEC by 

interview and collect data from 21 interviewees. 

Findings are as follows:  

Most interviewees were female holders of Bachelor’s degree between the 

age of twenty-six to thirty, work in the position of division/department head for a 

period of between one to five years. 
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In general, staff of International (Diploma) Hotel Management School has 

good skills in English, user skills in Information Technology, and able to work with 

different people by adapting approach. 

Although staff does not know the organization’s strategic, they can link 

their jobs to support organization business operation. The majority of working 

people follow the command, and the amount of work is not distributed equally; that 

indicates that the amount of the qualified staff in organization is only 70-80%. 

For Human Resource Management, the organization must hold First day 

orientation and Exit Interview to pay attention to staff. 

In addition, the staff in organization does not clearly know and understand 

about AEC, so they do not realize the opportunity and the effect to organization 

because they never receive any information. 

Keywords: Management, Human Resource, Conscious, ASEAN Economic 

Community (AEC) 

1. บทนํา 

ในปี พ.ศ. 2558 ขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC) จะมีผลบงัคบั

ใช ้ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศกลุ่มอาเซียน ดงันั้น ขอ้ตกลงดงักล่าวจะมีผล

บงัคบัใชก้บัไทยดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี แรงงานฝีมือในประเทศต่าง ๆ 

ท่ีอยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถโยกยา้ยกนัไดอ้ยา่งเสรี นอกจากน้ีการลงทุน

ขา้มประเทศก็จะเป็นไปไดง่้าย และนัน่หมายความวา่ การแข่งขนัระหวา่งองคก์รก็จะ

สูงข้ึน เม่ือการแข่งขนัมีสูงข้ึน ศกัยภาพของคนในองค์กรก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมากข้ึน

เช่นกนั 

สําหรับองค์กรท่ีเป็นองค์กรข้ามชาติอยู่แล้ว ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก 

เก่ียวกบัศกัยภาพของคนในองค์กร แต่สําหรับองค์กรท่ีเป็นแบบไทย ๆ การพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน จะกลายเป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเร่งด่วน 



528 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 
 

และการพฒันาคนนั้นจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในการพฒันาในเชิง

พฤติกรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาอย่างมากถึงมากท่ีสุด ทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา 

ไดแ้ก่  

ส่ิงแรก คือ ทกัษะดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพื่อท่ีเราจะไดส้ามารถ

ส่ือสารกับเขาได้อย่างราบร่ืน นอกจากเร่ืองของภาษาแล้ว กระบวนการทาํงาน 

บางอยา่งก็จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง แมว้า่จะไม่ใช่งานหลกัท่ี HR ตอ้งเขา้ไปดูแล 

เพราะแต่ละฝ่ายจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของตนเองอยูแ่ลว้ 

แต่ HR ก็ยงัคงต้องเข้าไปช่วยเป็นกาํลงัเสริมให้กับฝ่ายเหล่านั้น เพราะหลังจาก

ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ตาํแหน่งงานและคุณสมบติัของคนทาํงานจะเปล่ียนไป 

ซ่ึง HR จะตอ้งเขา้ไปช่วยดูแลเพื่อใหค้นท่ีอยูใ่นตาํแหน่งงานมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งใหม่นั้นๆ 

วฒันธรรม เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเราตอ้งคาํนึงถึง เม่ือต่างชาติเขา้มาในไทย จะ

นําเอาวฒันธรรมบางอย่างเข้ามาด้วย ดังนั้ น พนักงานจาํเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับ

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา หรือแมแ้ต่ความคิด 

และความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ท่ีอาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม ซ่ึง HR 

ตอ้งมีบทบาทอยา่งมากเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

อีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ืองของ การรักษาคนให้อยูก่บัองคก์รไดน้าน ๆ เพราะเม่ือ

องคก์รขา้มชาติเขา้มาในประเทศไทย การแก่งแยง่คนทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถสูงก็จะ

มีมากข้ึน ทั้งยงัมีเร่ืองของโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศท่ีจะกลายเป็นจุดดึงดูด 

ถา้องคก์รไม่สามารถสู้ในเร่ืองเหล่าน้ีได ้ส่ิงท่ีตอ้งทาํคือ การหาจุดเด่นขององคก์ร ไม่วา่

จะเป็นในเชิงของวฒันธรรม เพื่อนร่วมงาน หรือสวสัดิการบางอยา่ง เพื่อใชใ้นการดึง

พนักงานไวก้บัองค์กร หรือถ้าหาจุดเด่นไม่ได้จริงๆ HR ตอ้งร่วมมือกบัผูบ้ริหาร

ระดับสูงในการระบุออกมาเลยว่า พนักงานคนใดท่ีองค์กรต้องเก็บไวใ้ห้ดี และ

พยายามทุกวิถีทางในการเก็บรักษาพนกังานเหล่าน้ีเอาไว ้และ HR ตอ้งศึกษาเพิ่มเติม

ในส่วนงานของตนท่ีตอ้งมองให้กวา้งข้ึน เพราะในอนาคตนอกจากคนไทยท่ีทาํงาน

ในองคก์รแลว้ องคก์รอาจจะตอ้งรับชาวต่างชาติเขา้มาร่วมงานดว้ย ดงันั้น จะตอ้งดูแล

เพิ่มในเร่ืองของสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีพนกังานต่างชาติอาจจะตอ้งมีเพิ่มมากกวา่คนไทย  
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จากความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัได้เห็นความสําคญัของปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เม่ือตอ้งเขา้สู่ AEC ดงันั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความพร้อมขององคก์รในการกา้วเขา้

สู่ AEC ซ่ึงปัจจยัท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ความสามารถของพนกังานในการดาํเนินธุรกิจใน

ระดับชาติ การพฒันาความสามารถในด้านธุรกิจของพนักงาน ความรวดเร็วและ

เหมาะสมในการพฒันาพนกังานให้มีขีดความสามารถสูง การบริหารจดัการพนกังาน

ท่ีมีขีดความสามารถสูง การบริหารกาํลงัพลให้คุม้ค่า และ การสร้างจิตสํานึกอย่าง

เร่งด่วนให้กบัพนักงาน ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความพร้อมขององค์กร ทั้งในด้านภาษา 

บุคลากร ประสิทธิภาพในการทาํงาน ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรในการ

สํารวจความพร้อม และเตรียมพฒันา เปล่ียนแปลงให้องค์กรมีความพร้อมสู่ AEC ท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีอิทธิพลต่อความ

พร้อมขององคก์รในการกา้วเขา้สู่ AEC 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาวจัิย 

1. เพื่อประเมินความพร้อมขององคก์รในการกา้วสู่ AEC 

2. เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแนวทางสําหรับองค์กรในการวางแผนพฒันา  

เปล่ียนแปลง การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์รใหมี้ความพร้อมกา้วเขา้

สู่ AEC  

3. เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กบัองค์กรอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ

จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รใหพ้ร้อมกา้วสู่ AEC 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยับุคคล มีผลต่อความพร้อมขององคก์รในการกา้วสู่ AEC 

2. ปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ มีผลต่อความพร้อมขององคก์รใน

การกา้วสู่ AEC 
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กรอบแนวความคิด 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ดนยั เทียนพุฒ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง กิจกรรมดา้นบริหารงานบุคคลการพนกังาน

ความพร้อมขององคก์ร 

ในการกา้วสู่ AEC 

ปัจจัยบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- วฒิุการศึกษาสูงสุด 

- ตาํแหน่งงาน 

- อายงุาน 

ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- ความสามารถของพนกังานในการดาํเนิน

ธุรกิจในระดบัชาติ 

- การพฒันาความสามารถในดา้นธุรกิจของ

พนกังาน 

- ความรวดเร็วและเหมาะสมในการพฒันา

พนกังานใหมี้ขีดความสามารถสูง 

- การบริหารจดัการพนกังานท่ีมีขีด

ความสามารถสูง 

- การบริหารกาํลงัพลใหคุ้ม้ค่า 

- การสร้างจิตสาํนึกอยา่งเร่งด่วนใหก้บั

พนกังาน 
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บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ครอบคลุมในภารกิจ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นสรรหาพนกังาน 2) 

ดา้นการพฒันา 3) ดา้นการรักษาพนกังาน 4) ดา้นการใชป้ระโยชน์กาํลงัใหคุ้ม้ค่า 

 สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2542, หน้า 5) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการตดัสินใจและการ

ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะส่งผลสาํเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Ivancevich (2004, p. 36) ไดแ้สดงโมเดลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากร

มนุษย  ์ เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ แนวใหม่จากทฤษฎีของ 

Ivancevich จะแบ่งกระบวนการทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 4 ดา้นโดยมุ่งเน้นแต่ละ

กระบวนการดา้นคนและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ 1) การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์2) การให้รางวลั

ทรัพยากรมนุษย  ์ 3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ 4) การปกป้องและธํารงรักษา

ทรัพยากรมนุษย ์ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

Herbison and Myer (1964, p. 94) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาบุคลากร

วา่ การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ (knowledge) ฝีมือใน

การทาํงาน (skill) และความสามารถ (capacity) ของบุคคลทั้งมวลในสังคมใดสังคมหน่ึง 

Scott and Mitchell (1972, p. 281) ให้ความหมายว่า การพฒันาบุคลากร

หมายถึง กระบวนการท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้บุคคลแต่ละคนกา้วหนา้ไปในท่ีท่ีสูงข้ึน 

ช่วยใหค้วามสัมพนัธ์กบัองคก์ารดีข้ึน ตลอดจนช่วยใหป้รับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

โดยทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

วิธีการพฒันาบุคลากร 

การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา (autonomous learning) เป็นส่ิงจาํเป็นใน

ชีวติการทาํงาน และเม่ือพน้จากสถาบนัการศึกษาก็ตอ้งยิง่ศึกษาเรียนรู้ให้มากข้ึน อนัน้ี

จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการพฒันาองคก์ร 
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การปฐมนิเทศ เป็นการเร่ิมต้นการเรียนรู้ของพนักงานใหม่และองค์กร

ตอ้งการให้พนกังานไดเ้ขา้ใจนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั และวฒันธรรมขององคก์ร 

เพื่อใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัในการทาํงานกบัองคก์รและเพื่อนร่วมงาน 

การพฒันาทรัพยากรมนุย์ตามแนว competency 

ประเภทของ competency แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ขีดความสามารถหลกั (core competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะหรือ

การแสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์การ ขีดความสามารถ

ชนิดน้ีจะถูกกาํหนดจากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายหลกั หรือกลยทุธ์ขององคก์าร  

2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (managerial competency) คือ ความรู้ 

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีไดท้ั้งในระดบัผูบ้ริหาร

และระดบัพนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (role-

based) แตกต่างตามตาํแหน่งทางการบริหาร งานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงบุคลากรในองค์กร

ทุกคนจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงานเพื่อใหง้านสําเร็จ และตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์าร 

3. ขีดความสามารถตามตาํแหน่งงาน (functional competency) คือ ความรู้ 

ความ สามารถในงานซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของ

งานต่าง ๆ 

สรุปความหมายของการพฒันาบุคลากร หมายถึง การดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงท่ีสามารถทาํให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาจากการดาํเนินการนั้น ได้มีความรู้ 

ความเขา้ใจ ความสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรเอง โดย

ใหมี้ทศันคติต่องานผูร่้วมงาน และผูบ้ริหารในองคก์ารนั้นๆ เป็นอยา่งดี 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

แผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic community 

blueprint) ซ่ึงจะเป็นแผนงานสําหรับการดาํเนินการตามพนัธกรณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อนาํไปสู่การจดัตั้ง AEC ต่อไป เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 



533 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 
 

1. AEC Blueprint มีวตัถุประสงคส์ําคญัเพื่อกาํหนดทิศทางและแผนงาน ใน

ดา้นเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้ชดัเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด จนบรรลุ

เป้าหมายของ AEC ในปี 2558 (ค.ศ.2015) และสร้างพนัธะสัญญาระหวา่งประเทศ

สมาชิกท่ีจะดาํเนินการไปสู่เป้าหมายดงักล่าวร่วมกนั ประกอบด้วย 4 ส่วนหลกั 

กล่าวคือ 

 1.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production 

base) ให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน แรงงานและเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 

โดยมีเป้าหมายคือ ลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดในดา้นต่าง ๆ ลงและเพิ่มสัดส่วนการ

ถือหุน้ใหก้บับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติอาเซียน 

 1.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

โดยใชม้าตรการยกเลิกภาษีสินคา้ให้กบัประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 1.3 การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อเป็นการลดช่องว่างของ

ระดบัการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ พร้อมทั้งสนบัสนุน SMEs 

และร่วมมือกนัในโครงการต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือดา้นการเกษตร อาหารและป่าไม ้

ทรัพยสิ์นทางปัญญา การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความร่วมมือดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

 1.4 การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเขา้กับ

ประชาคมโลกดา้นนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค 

2. ประโยชน์ของประเทศไทยจาก AEC Blueprint ปัจจุบนัอาเซียนนบัเป็น

ตลาดส่งออกสําคญัอนัดบัหน่ึงของไทยมากกว่า EU หรือ US หรือญ่ีปุ่น และมี

แนวโน้ม ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ในดา้นการคา้และการลงทุนอาเซียนจดัเป็นตลาด

สําคญัและมีศกัยภาพ ดว้ยประชากรราว 600 ลา้นคน มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ รวมกนั กวา่ 1.6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ นบัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมี

ขนาดใหญ่กลุ่มหน่ึงของโลก 

3. ผลกระทบของประเทศไทยจาก AEC Blueprint ภาคการผลิตท่ีไม่พร้อม

ในการแข่งขนัหรือไม่มีความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุน ตอ้งเผชิญกบัผลกระทบท่ีจะ
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เกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการลดอุปสรรคในด้านการคา้และการลงทุนต่าง ๆ ทาํให

ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศสามารถเขา้สู่ตลาดได้สะดวกมากข้ึน และเพิ่มการ

แข่งขนัในตลาดให้สูงข้ึน ดังนั้น ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีความพร้อมหรือ มีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัตํ่า อาจถูกกดดนัใหตอ้งออกจากตลาดไป  

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นการจดัารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความ

พร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่ AEC เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยดาํเนินการสัมภาษณ์บุคคลากรโรงเรียนการจดัการโรงแรมนานาชาติ 

(ประกาศนียบตัร)จาํนวน 21 คน และรวบรวมขอ้มูลจาเอกสาร บทความต่างๆ 

4. สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยับุคคล  

ผลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 66.67  มีช่วงอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.62 จบการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.90 ตาํแหน่งงานเป็นหวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้

แผนก คิดเป็นร้อยละ 47.62 และอายกุารทาํงานอยูใ่นช่วง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.38 

ปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร  

1. ความสามารถของพนกัในการดาํเนินธุรกิจในระดบัชาติ (Global Competency) 

ในภาพรวมพนกังานสามารถมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ เน่ืองจากต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน 

นอกจากน้ียงัมีความรู้ภาษาองักฤษเฉพาะด้านท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาท่ีตนสอนสําหรับ

ทกัษะการใช้เทคโนโลยี IT พนกังานมีทกัษะการใช้ในระดบัผูใ้ช้ หรือ user และ

สามารถใช้โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ การทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น เน่ืองจากองค์กรมีความหลายหลายทางดา้นภาษา ความคิดเห็น บางคร้ังจึงเกิด

ปัญหาในการทาํงานบา้ง อย่างไรก็ตามพนักงานไดเ้ห็นความสําคญัของการทาํงาน

ร่วมกนัจึงพยายามท่ีจะเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างท่ีมีภายในองคก์ร เพื่อลดความ

ขดัแยง้และทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ  
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2. การพฒันาความสามารถในดา้นธุรกิจของพนกังาน (Business Acumen 

Competency)  

พนักงานทราบทิศทางในการดาํเนินธุรกิจโดยทัว่ไปว่าโรงเรียนมีทิศทาง

อยา่งไร สาํหรับดา้นกลยทุธ์ของโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร และองคก์รไม่ได้

แจง้ใหท้ราบ พนกังานจึงไม่ทราบวา่ถึงกลยทุธ์ขององคก์ร แต่พนกังานก็ปฏิบติัหนา้ท่ี

ของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายให้เช่ือมโยงกบัทิศทางขององค์กรตามความเขา้ใจของ

พนกังาน อย่างไรก็ตามพนกังานคิดว่าหากทราบกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจจะช่วยให้

การทาํงานกา้วสู่ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

3. ความรวดเร็วและเหมาะสมในการพฒันาพนกังานใหมี้ขีดความสามารถสูง 

 “การจดัฝึกอบรม” สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปันความรู้ภายใน

องคก์ร องคก์รจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายการฝึกอบรมท่ีชดัเจน เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

แล้วแนะแนวทางให้กับพนักงานปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้ นหรือเปิดรับ

ข้อเสนอแนะใหม่ๆให้กับองค์กร ทั้งน้ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน โดย

องคก์รจะตอ้งสนบัสนุนการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์รใหก้บัพนกังาน  

4. การบริหารจดัการพนกังานท่ีมีขีดความสามารถสูง 

การให้ความสําคญัต่อทรัพยากรมนุษยมี์หลายวิธี เช่น การสร้างและพฒันา

บุคลากรเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีคุณภาพซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์กรทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้กบัพนักงาน หรือประสิทธิภาพการ

ทาํงานท่ีเพื่มมากข้ึน โดยในการสร้างและพฒันาบุคลากรอาจทาํไดโ้ดยการจดัอบรม

ให้กับพนักงาน อย่างไรก็ตามองค์กรจะต้องมีการพฒันาตนเองเพื่อดึงดูดผู ้ท่ีมี

ความสามารถใหเ้ขา้มาร่วมงานดว้ยเช่นกนั 

การรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กรเป็น เพราะพนักงานท่ีอยู่ร่วมกับ

องค์กรมานานย่อมมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในส่ิงท่ีรับผิดชอบมาก 

การประเมินตาํแหน่งท่ีสําคญัๆ หรือการให้รางวลัแก่พนกังานเป็นวิธีการหน่ึงในการ

รักษาพนกังาน เพราะเป็นการใหกาํลงัใจและกระตุน้ให้พนกังานตั้งใจทาํงาน การท่ี

องคก์รไม่มีการรับพนกังานบ่อยคร้ังก็ถือเป็นภาพลกัษณ์ต่อองคก์รในดา้นความมัน่คง

ขององคก์รอีกดว้ย  
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5. การบริหารกาํลงัพลใหคุ้ม้ค่า  

ในการดาํเนินธุรกิจใดๆก็ตาม ผูบ้ริหารจะต้องวางเป้าหมาย จุดประสงค ์

ทิศทางท่ีชัดเจนให้กับองค์กร เพื่อวางแผนการทาํงานให้มีประสทธิภาพ และใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่งานบางอยา่งอาจเกินกาํลงั

ความสามารถ หรือใชท้รัพยากรท่ีมีแลว้ไม่คุม้ค่า ดงันั้นองคก์รอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญจาก

ภายนอกเข้ามาดําเนินการแทน การจ้างผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกนั้ น นอกจากจะ

สามารถดาํเนินงานเฉพาะดา้นแลว้ ยงัอาจพบปัญหาภายในองคก์รท่ีบุคลากรภายใน

องคก์รไม่ทราบ และใหค้าํแนะนาํ หรือ ขอ้เสนอะในการแกไ้ข พฒันาเพื่อให้องคก์รมี

มาตรฐานมากข้ึน 

6. การสร้างจิตสาํนึกอยา่งเร่งด่วนใหก้บัพนกังาน  

ในการสร้างจิตสํานึกให้กบัพนกังานมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์

ของบุคลากรภายในองคก์ร การรับรู้เป้าหมายขององค์กร และการให้ความสําคญักบั

การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อการทาํงาน คือถ้า

พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รับรู้เป้าหมายขององคก์รท่ีชดัเจน พนกังานก็จะทาํ

รู้เป้าหมายของการทาํงานมากข้ึน ทาํใหเ้พิ่มประสิทธิภาพของการทาํงาน 

การตั้ งทิศทาง เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ องค์กรควรคาํนึงถึงหลักการ 

S.M.A.R.T เพื่อให้พนักงานวางแผนการทาํงานของตนเองได้ นอกจากน้ีการให้

ความสําคญักบัการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีสําคญั ซ่ึงสามารถ

ทาํไดโ้ดย “การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (First Day Orientation)” เพื่อเป็นการอธิบาย

รายละเอียดงานคร่าวๆ ขอ้มูลขององคก์รท่ีพนกังานควรจะทราบ หรือการสอบถามถึง

เหตุผลในออกจากงาน (Exit Interview) เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในพนกังาน และเป็น

การสอบถามถึงส่ิงท่ีองคก์รควรปรับปรุงเพื่อใหดี้ข้ึน 

ความพร้อมขององคก์ร  

แม้ว่าองค์กรจะเป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีจ ํา เป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

ค่อนขา้งมาก แต่พนกังานทัว่ไปมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในระดบัปานกลาง และมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับผูใ้ช้ และโปรแกรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสายงาน ในดา้นการทาํงานของบุคลากร พนกังานมีความรู้ความสามารถ
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ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และสามารถเช่ือมโยงงานเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของ

องคก์รได ้แมว้า่พนกังานจะไม่ทราบกลยุทธ์การดาํเนินงานขององคก์รอยา่งชดัเจนก็

ตาม แต่บางคร้ังพนักงานรู้สึกว่าถูกจาํกดัความคิดเห็นทาํให้ทุกวนัน้ีพนักงานส่วน

ใหญ่ทาํงานตามคาํสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น และมีการกระจายงานท่ีไม่ทัว่ถึง ทาํ

ใหใ้นภาพรวมจะเห็นวา่มีบุคลกรท่ีมีคุณภาพในองคก์รมีประมาณ 70-80% นอกจากน้ี

พนกังานยงัไม่เห็นโอกาส หรือผลกระทบหากองคก์รตอ้งกา้วเขา้สู่AEC 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการรวบรวมขอ้มูลผลการสัมภาษณ์ พบวา่ปัจจยับุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายงุาน ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความพร้อมของ

องคก์ร  

ในขณะท่ีปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญ และมีผล

โดยตรงต่อความพร้อมขององค์กร เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดา้นความ

พร้อมขององคก์ร พนกังานไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย์

เป็นอยา่งมาก  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

พร้อมขององค์กร พบว่าการปรับตวัให้ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้นั้นมีความสําคญัต่อ

องคก์ร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Scott and Mitchell ท่ีไดใ้ห้ความหมายไว้

วา่ การพฒันาบุคคลากรหมายถึงกระบวนการท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้บุคคลแต่ละคน

กา้วหนา้ไปในท่ีท่ีสูงข้ึน ตลอดจนช่วยให้ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การท่ีองคก์รควรสนบัสนุนการเรียนรู้ให้แก่พนกังาน เน่ืองจากเป็นส่ิงจาํเป็น

ต่อการทาํงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้กบัพนกังาน สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีวธีิการพฒันาบุคลากรดา้นการใหก้ารศึกษาของฐีระ ประวาลพฤกษ ์ท่ีอธิบายไว้

ว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในชีวิตการทาํงาน และเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อการพฒันาองคก์ร นอกจากน้ีสามารถใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มาสนบัสนุน

ใหก้ารศึกษาเรียนรู้ระหวา่งพนกังานได ้
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การสร้าง พฒันา รักษา และดึงดูดพนกังาน รวมไปถึงการให้รางวลั หรือจดั

ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กร ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของดนยั เทียนพุฒ และสุนนัทา เลาหนนัท์ ซ่ึงได้

อธิบายกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ว่ากิจกรรมดังกล่าว

ประกอบดว้ยการสรรหา การพฒันา การรักษาพนกังาน การใช้ประโยชน์ให้คคุม้ค่า

ดา้นการวางแผนกาํลงัคน นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบัโมเดลการวิเคราะห์การ

บริหารทรัพยากรมนุษยข์อง Ivancevich ซ่ึงมุ่งเน้นกระบวนการทรัพยากรมนุษย์

ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการปกป้องธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์

นอกจากน้ี การให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยการจดัปฐมนิทศให้กับพนักงาน จดัเป็นภารกิจหลกัของการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์ร ดงัท่ีสุนนัทา เลาหนนัทน์ไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ในขณะท่ี ฐีระ ประวาลพฤกษ ์จดัว่าการปฐมนิเทศจดัเป็นส่วนหน่ึง

ของการฝึกอบรม  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร 

องค์กรควรให้ความสําคญัในการใช้ภาษาองักฤษภายในองค์กร สนบัสนุน

การสร้างความสัมพนัธ์ของพนักงานโดยจัดกิจกรรมให้ทาํร่วมกัน จัดกิจกรรม 

Orientation ใหแ้ก่พนกังานเพื่อแจง้ขอ้มูลของโรงเรียน และจดัให้มีการฝึกอบรม และ

ประเมินผลงานใหก้บัพนกังาน ทั้งน้ี เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ใหม้ากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกขององค์กรโดยแท้จริงเก่ียวกบัการบริหารงานของ

องค์กร ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้บริหารด้วย นอกจากน้ีสัมภาษณ์ถึงแนวทาง 

ขอ้เสนอแนะในแต่ละปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อความพร้อม

ขององค์กร เพื่อนํามาวิเคราะห์หาแนวทางท่ีองค์กรสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อองคก์รได ้
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ทาํความสะอาดผวิหน้าที่ทาํจากสมุนไพร 

ของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

(DECISION MAKING IN PURCHASING SELECTION OF HERBAL FACIAL 

CLEANSING PRODUCTS OF RETIRED CONSUMERS IN BANGKOK)  

อาํนาจ  เตง็สุวรรณ์ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

         บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเพื่อการศึกษาปัจจยัส่วบุคคล 

ปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของ

ประชากรวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ  

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ค่าสถิติเหล่าน้ีไดจ้ากการคาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS For Windows 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ีการประมวลผลจากกลุ่มผู ้บริโภคท่ีได้ตอบ

แบบสอบถาม แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร โ ด ย ภ า พ ร ว ม

ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจาก

สมุนไพร มีดงัน้ี ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ในด้านรายได ้ปัจจยัทางด้านส่วน

ประสมการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคาและช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัทางดา้น

พฤติกรรมไดแ้ก่แหล่งในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้, สมุนไพร 

    ABSTRACT 

The purpose of this independent study report is to study the factors of 

personal, factors of marketing mix and consumer behavior which affecting the 

buying decisions of herbal facial cleansing products of retired consumers in 

Bangkok. Questionnaires were used to gather data. Descriptive statistics is using 

Percentage, Mean, Standard deviation and Inference Statistics is using t-Test, F-Test 

and Multiple Regression Analysis (MRA) were calculated by SPSS for window 

Results of the study are as follows: 

The analysis data is come from the questionnaires that showing the factors 

of personal, marketing mix and consumer behavior are the key of decision to choose 

herbal facial cleansing products. 

Conclusively, the factors of consumer behavior with the decision to buy 

herbal facial cleansing products is related to the factors of Personal (Income, 

Marketing mix (Product, Price and Place) and consumer behavior (Location of 

buying, frequency of buying and person who influenced to buy) 

KEY  WORDS : HERBAL FACIAL CLEANSING PRODUCTS, HERBAL 

บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีมลภาวะส่ิงแวดลอ้มหรือมลพิษส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปนเป้ือนดว้ยมวล

สารหรือพลังงานท่ีมีผลทําให้สุขภาพทางกาย ใจ และสังคมเส่ือมลงก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม อากาศท่ีเต็มไปดว้ยฝุ่ นละอองท่ีสกปรก 

นํ้ า ท่ีไม่สะอาดทําให้สุขภาพผิวของคนเรามีปัญหาต้องได้รับการป้องกันและ

บาํรุงรักษามากข้ึน ผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเร่ิมหนัมาให้ความสนใจดูแล

สุขภาพผิวโดยเฉพาะผิวหนา้กนัมากข้ึนประกอบกบักระแสความนิยมผลิตภณัฑ์ท่ีทาํ

จากธรรมชาติหรือมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติไดรั้บการยอมรับโดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรดงันั้นปัจจุบนัคนเราจึง
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หนัมาสนใจกบัเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมากยิ่งข้ึนเพื่อความสวยงาม

และมีสุขภาพท่ีดีควบคู่กนัไป โดยมีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้เป็น

ส่วนผสมของเคร่ืองสําอาง และได้รับความ นิยมอย่างดี เน่ืองจากผูใ้ช้มัน่ใจว่า

ปลอดภยัมากกว่าการใช้สารเคมี ไดแ้ก่ ว่านหางจระเข ้อญัชนั มะคาํดีควาย เปลือก

มงัคุดเป็นตน้ โดยนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชนับาํรุงผิว 

เป็นตน้ เม่ือความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากดงันั้นจึงเกิดการแข่งขนัทางการตลาด

โดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆท่ีมีความหลากหลายและรุนแรง 

กระแสความนิยมการบริโภคสินคา้ธรรมชาติและสินคา้ปลอดสารพิษส่งผล

ใหผู้บ้ริโภคยอมรับและมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพิ่มมากข้ึนเคร่ืองสําอางท่ี

มีในทอ้งตลาดมีทั้งผลิตมาจากต่างประเทศและภายในประเทศซ่ึง การแข่งขนัของ

ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีการแข่งขนัสูงมากทั้งธุรกิจขายตรงและธุรกิจค้าปลีก สําหรับ

ตลาดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นท่ีต้องการและยอมรับกันมาก 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพร และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

เป็นวยัเกษียณอายุจะมีมากข้ึนในอนาคตเพราะอีก 20 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทยอาจจะ

ประสบปัญหาวิกฤตผูสู้งอายุ จากการศึกษาของธนาคารพฒันาแห่งเอเชียไดช้ี้ให้เห็น

วา่ สัดส่วนประชากรท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี จะเพิ่มจากร้อยละ 9.8 ในปี 2548 เป็นร้อย

ละ 18 ในปี 2568 ซ่ึงสรุปไดว้า่โครงสร้างประชากรของไทยกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ 

“สังคมผูสู้งอายุ’’ ทาํให้ตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้า

สาํหรับผูสู้งอายมีุขนาดใหญ่ข้ึนและธุรกิจจะหนัมาให้ความสําคญักบักลุ่มผูบ้ริโภควยั

เกษียณอายมุากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวัย

เกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชา

การวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรม ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรและพฒันา

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรไดอ้ย่างเหมาะสมและดี

ข้ึน 

 2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจผลิต

สินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภควยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภควยัเกษียณอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, 

อาชีพ, รายได้ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด

ผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย, และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยั

เกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอสิระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

                                                                                            

 

  

  

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 (Schiffman and Kanuk (1987 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546 ) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการคิด การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของ

เขา  

Kotler, Philip (2002 อา้งถึงในชาคร สายปรีชา,2552) กล่าวเก่ียวกบัรูปแบบ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) วา่เป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงมากระตุน้ 

(Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดความตอ้งการ และผา่นสู่ความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) และความรู้สึกนึกคิดน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ, อาชีพ, รายได,้ 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

ผลติภัณฑ์ทาํความสะอาด

ผวิหน้าทีท่าํจากสมุนไพร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด   

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดผวิหน้าทีท่าํจากสมุนไพร 
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ของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผา่นช่วงน้ีแลว้ก็จะเกิดการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

purchase decision) 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้

แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 

ประกอบการสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2555 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง

น้ีคือผูบ้ริโภควยัเกษียณอายุท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 

ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร จาํนวน 400 คน แต่ผูว้ิจยั

ไม่สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใชสู้ตรการหาขนาด

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํรวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํ

การสํารวจจากการคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 384 คน และในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บ

แบบสอบถามทั้ งส้ิน 400 คน โดย การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 

สรุปผลการวจัิย  

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร มีรายไดต้่อเดือน 5,000- 10,000 บาท ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี 

มีสถานภาพสมรส โดยให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดดงัน้ี 

ดา้นราคา มีป้ายบอกราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน ดา้นส่งเสริมการขาย การมีพนกังานคอยแนะนาํบริการ

ใหลู้กคา้ และดา้นผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่วนพฤติกรรมในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑข์องผูต้อบแบบสอบถามโดยมีเหตุผลในการเลือกมากทีสุดคือ ปลอดภยั

จากสารเคมี เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากแหล่งใดมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินคา้ ความถ่ีใน

การซ้ือผลิตภณัฑต่์อเดือน คือ จาํนวน 1 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อ
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คร้ัง คือ น้อยกว่า 500 ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ ตัวเอง ผลการ

วเิคราะห์ดา้น การตดัสินใจเลือกซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยเห็นวา่ การตดัสินใจซ้ือโดยไม่ลงัเล เป็นปัจจยัทีมีมากที

สุด รองลงมา คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยมีความเช่ือถือและไวว้างใจ  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานสมมุติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าเพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน ปั จ จั ย

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และผลิตภณัฑ์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของ

ประชากรวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จึงยอมรับสมมุติฐาน ส่วน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ พฤติกรรม การจ่ายค่าสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ส่วนแหล่งท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ ของความถ่ีใน

การซ้ือผลิตภณัฑ์ และผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 

ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.930 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.605 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.004 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.063 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.344 ปฏิเสธ 

    

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.053 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

    

  สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์ทาํความสะอาดผวิหน้าที่ทาํจาก

สมุนไพร 

ดา้นเพราะเหตุใดจึงเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ F-Test 0.756 ปฏิเสธ 

ดา้นท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแหล่างใด F-Test 0.007 ยอมรับ 

ดา้นความถ่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ F-Test 0.002 ยอมรับ 

ดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ F-Test 0.186 ปฏิเสธ 

ดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ F-Test 0.039 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมยุรา หิรัญญโชค 

(2449) ท่ีพบว่า ด้านบุคคลส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เหตุผลท่ีซ้ือโดย

คาํนึงถึงคุณภาพและด้านส่วนประสมทางการตลาดให้ความสําคญักับราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาสวชัร์ งาม

คณะ (2551) คือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ 1 คร้ังต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย

ส่วนใหญ่ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพฑูรย ์ตั้งยืนยง 

(2549) คือลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง สถานภาพสมรส 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และผลการศึกษาของพชัรี หยกเล็ก (2548) พบวา่ดา้นราคา

ตอ้งมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน นิยมซ้ือผลิตภณัฑต์ามหา้งสรรพสินคา้ 

 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ีมีบางปัจจยัท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจยัน้ี 

ได้แก่ ผลการศึกษาของธิดารัตน์ เอ่ียมศิริรักษ์ (2548) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ มีผูแ้นะนาํ และไดรั้บขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

มากท่ีสุดคือจากโทรทศัน์ รองลงมาไดแ้ก่นิตยสาร และแผน่พบั  

ข้อเสนอแนะ 

ดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนสังเกตง่าย

เพราะผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือจะทาํการเปรียบเทียบราคากบัสินคา้ทดแทน 

และราคาก็ตอ้งไม่แพงเกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดเ้ป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้

และเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ริโภคราคาจึงมีความสําคญัรองลงมาจาก

เหตุผลขา้งตน้ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสินคา้ท่ีจดัวางสามารถหาไดง่้ายทาํให้การตดัสินใจเลือกซ้ือทาํไดร้วดเร็วและท่ี

สําคญัสินคา้ตอ้งมีจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ให้มากท่ีมากท่ีสุดเพราะผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ชอบซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาดควรฝึกอบรมให้

พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและสามารถอธิบายให้คาํแนะนําแก่

ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดีเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกซ้ือจากการแนะนาํ

ของพนกังานขาย และการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดหรือของแถมก็มีอิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจซ้ือเป็นอย่างมาก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ต้องเน้นเร่ืองคุณภาพให้ได้

มาตรฐานสินคา้ทุกๆช้ินตอ้งมีคุณภาพเหมือนกนัและได้รับการรับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือและถูกกฎหมาย สินค้าท่ีจาํหน่ายก็ต้องมีความหลากหลาย

เฉพาะเจาะจงต่อความตอ้งการมากข้ึน 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจเพี่อศึกษาปัจจยัทัว่ๆไป ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยั

เกษียณอายุ ซ่ึงไม่ไดมี้การศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อหาปัจจยัท่ีลึกซ้ึงท่ีมากกว่าน้ี ดั้งนั้น

เพื่อให้การศึกษาเร่ืองน้ีมีความชดัเจน และลึกซ้ึงยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมี

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูบ้ริโภคและกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์เพื่อให้ทราบถึงปัจจยั

ท่ีแทจ้ริงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจาก

สมุนไพร 
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นภดล สิทธิชยัธนกิจ. “ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 

สบู่และแชมพสูมุนไพรของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2549. 

ประภาสวชัร์ งามคณะ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้ 

ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย ของสตรีในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.” สาร

นิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจการตลาด, 

โครงการบณัฑิตศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี, 2551. 
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ปริญ ลกัษิตานนท.์ เจาะลึกพฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2534. 

พรทิพย ์สัมปัตตะวณิช. ทศันคติกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537 

พวงพรรณ แซ่เลา้. “พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสาํอางของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร.” หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการพิเศษ IT 

 SMART PROGRAM,มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2549 

พชัรี หยกเล็ก. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุง 

 ผวิหนา้ของสตรี ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร.” การศึกษา

คน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

2548. 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน 

 บุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ.”วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรังสิต,2552. 

ไพฑูรย ์ตั้งยนืยง. “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาล 

 เจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ,หลกัสูตร 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรังสิต,2549. 

ภาวณีิ ตนัติผาติ. “การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้คา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2554. 

มยรุา หิรัญญโชค.“ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูช้าย 

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549. 

รัตติยา อุบลบาน. “พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางเพื่อบาํรุงผวิหนา้ของผูช้ายใน 

จงัหวดัข่อนแก่น.” รายงานการศึกษาอิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548. 
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ลินีวาลี สุเชาวอิินทร์.”องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภควยัทาํงาน 

ในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้.” การศึกษาคน้ควา้

อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 

วเิชียร เกตุสิงห์. คู่มือการวจิยั การวจิยัเชิงปฏิบติั. กรุงเทพฯ, 2537. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การวจิยั. กรุงเทพฯ: บริษทั เอ.เอ็น.การพิมพ ์จาํกดั, 

2551. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์ 

และไซเทก็ช์ จาํกดั, 2541. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

  2545 

ศูนยว์จิยัสิกรไทย.“ดุลการคา้ผลิตภณัฑเ์วชสาํอางของไทย”, 2548.  

สิริกาญจน์ ซิบเข.“การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณของ 

 ประชากรในจงัหวดักาญจนบุรี.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตร 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

เสรี วงษม์ณฑา. การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพไ์ดมอนด ์อินบิสเนส, 2542. 

อรัญญา มโนสร้อย จริญญา จนัทร์คาํปัน และจีรเดช มโนสร้อย. การประยกุต ์

เทคโนโลยนีาโนทางเวชสาํอาง, ศูนยว์จิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี คณะเภสัชศาสตร์,มหาลบัเชียงใหม่, 2550. 

อจัฉรา เอ้ือมงคลานนท.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยดู์แล

ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

ก่ิงกาญจน์  ปรางอุดม. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังาน 

บริษทั พระนครยนตรการ จาํกดั.” สารนิพนธ์สาขาการจดัการทัว่ไป,  

คณะบริหารธุรกิจ,มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2549 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวิทยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 
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กิตติกร จงจิรวศิาล. “ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความพึงพอใจใน

งานของพนกังานขายบตัรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย).” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป,  

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:  

เพียร์สันเอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

กิติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีการบริหารองคก์าร. กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2524 

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

คฑาวธุ พรหมยน. “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ กองตรวจ

คนเขา้เมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีขา้ราชการตาํรวจฝ่าย 1 ฝ่าย 2.” วทิยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2545 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2549 

คอนซลัเทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีบริษทั จาํกดั. มาตราการทางกฎหมายในการส่งเสริม

ธุรกิจอญัมณีของไทย. รายงานโครงการจดัทาํขอ้มูลงานศึกษาวจิยัดา้น

ศิลปหตัถกรรมของไทย, 2555 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

จารุณีย ์ศรีสถาพร. “กลยทุธ์การใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) กบั

ความพึงพอใจของลูกคา้.” วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

http://www.google.co.th/url?q=http://pharmacy.hcu.ac.th/&sa=U&ei=TynTTa9yivetB7m81LsJ&ved=0CBAQFjAA&usg=AFQjCNF_6ue1uO0XyxGuZuvSgsuG3CsA-Q
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ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานปฏิบติัการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” วทิยานิพนธ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะบณัฑิต, 

วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ชิสา อุรัมภรณ์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

ญาณวฒิุ พรหมเดชากุล. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรศูนยเ์วช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนยว์จิยั).” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

ณธษา จนัทร์หอม. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัในเครือเวง้กรุ๊ป.” 

สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากร

มนุษย,์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552   

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2526 

ธนากร  ทวรัีตน์. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของ  

บริษทั ที.ซี.ซี. อินดสัตรี แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิา

วทิยาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 

ธีรนนัท ์โพธิกาํจร. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เค็นเน็ท 

เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นฤมล มีชยั. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2535 

ปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของ

ผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป,คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

 



556 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

ปภาภรณ์  เจริญศรีสันต.์ “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรส ศึกษาเฉพาะบริษทั หย ัน่ หวอ่ หยุน่ จาํกดั และ

บริษทัในเครือ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา

การวจิยัการศึกษา, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 
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การศึกษาความพงึพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส  

(SERVICES SATISFACTION OF BTS SKYTRAIN) 

ศิริรัตน์ สะหุนิล 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและ

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมีกบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 

ปีข้ึนไป จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท 

และมีสถานภาพโสด  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการ

ให้บริการโดยรวมมากท่ีสุด ด้านช่องทางจดัจาํหน่ายให้ความสําคญักบัปัจจยัด้าน

จาํนวนและการกระจายตวัพื้นท่ีต่างๆ ของสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสุด และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบ

ต่างๆ มากท่ีสุด เป็นตน้ สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นจิตวิทยาให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงความสะดวกสบายจากท่ีเคยใช้บริการ

รถไฟฟ้ามาก่อนมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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นโยบายการส่งเสริมและเร่งขยายโครงเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟฟ้ามากท่ีสุด 

และดา้นสังคมและประชากรศาสตร์ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นรูปการดาํเนินชีวิตใน

สังคมเมืองท่ีรีบเร่งและแข่งขนักบัเวลามากท่ีสุด ในดา้นความพึงพอใจในความคุม้ค่า

ของคุณภาพบริการท่ีไดรั้บมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ สถานภาพ ท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่าง

กนั และทุกส่วนประสมทางการตลาด (7 ดา้น) และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3 ดา้น) 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอ

ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

คําสําคัญ: รถไฟฟ้าบีทีเอส, ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study difference of personal factors affecting 

satisfaction of BTS SkyTrain passengers and study relationship of marketing mix 

and other relating factors with their satisfaction.  It utilized questionnaire to collect 

data from 400 passengers with minimum age of 20 years. 

The findings show most of respondents are females; have age range 

between 31-40 years; have highest educational level in bachelor’s degree; have a 

career as a private firm employee / a banker; have average monthly income between 

20,001-30,000 baht; and are single. They have various comments on marketing mix, 

including the whole services for product and service, number and dispersion of 

stations for place or distribution, and various sales promotion activities for 

promotion.  For other relating factors, they comment on learning from experience 

for psychology, supporting the route expansion project for economic and politic, 

and lifestyle in the city for social and demographic.  This includes worthiness with 

service quality for their satisfaction.  
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Results of hypothesis testing show difference of most personal factors, 

including gender, age, educational level, career, and average monthly income do not 

affect their satisfaction without marital status  And,  all marketing mix (7Ps) and all 

three relating factors have relationship with their satisfaction at significant level of 

0.05. 

KEY WORDS:  BTS SKYTRAIN, SATISFACTION 

บทนํา 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางความเจริญของประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม ว ัฒนธรรม และการศึกษา ในขณะท่ีปริมาณการใช้รถยนต์

ภายในประเทศเพิ่มอย่างต่อเน่ืองสวนทางกบัภาวะเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจากการท่ี

ประชาชนยงัให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่าความ

ประหยดั จึงส่งผลทาํให้ปัญหาจราจรติดขดัมีความรุนแรงมากข้ึน ถึงแมมี้ประชาชน

บางส่วนใชเ้ส้นทางพิเศษของทางหลวงหรือเส้นทางลดั แต่ประชาชนยงัตอ้งใชเ้วลา

ในการเดินมากเกินความจาํเป็นอยูแ่ละทาํให้มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ่มข้ึน รวมถึง

การเผชิญมลภาวะท่ีเป็นพิษเป็นประจาํท่ีทาํให้สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนเพลีย

เหน่ือยล้า ซ่ึงส่งผลเสียต่อการทาํงานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ รัฐบาลทุกยุคตะหนัก

เห็นถึงปัญหาดงักล่าวแต่โครงการต่างๆ มีความล่าช้าเน่ืองจากความไม่ต่อเน่ืองของ

การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง รวมทั้งปัญหาจากความขดัแยง้ทางการเมือง ทาํให้มี

การพกัโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจ็คท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

คมนาคมโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเป็นท่ียอมรับอย่าง

มากอย่างเช่นรถไฟฟ้าบีทีเอส ซ่ึงเป็นระบบรถไฟฟ้ามาตรฐานท่ีนิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายในเมืองใหญ่ทัว่ไปและเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยท่ีดาํเนินการ

โดยบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือ

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542 ทุกวนัระหวา่งเวลา 06.00-24.00 น. ใน 2 เส้นทางท่ีสามารถ

ให้บริการแก่ผูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 1,000 คนต่อขบวน โดยเทียบไดก้บัการเดินทาง
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โดยรถยนต์จาํนวน 800 คนัในการขนส่งผูโ้ดยสารในจาํนวนท่ีเท่ากนั ซ่ึงเป็นอีก

ทางเลือกในการเดินทางของประชาชนท่ีมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรไดอ้ยา่งมาก 

โดยผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมท่ีไดจ้ากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีที

เอส ซ่ึงลว้นส่งผลดีต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม อยา่งไรก็ตาม 

ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยยงัไม่ใชบ้ริการแต่กลบัเลือกใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง 

ซ่ึงเป็นวธีิเดินทางท่ีประหยดุท่ีสุดในเชิงเปรียบเทียบค่าโดยสาร อีกทั้งประชาชนมีการ

คาดหวงัคุณภาพบริการท่ีไดรั้บจากโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสตามท่ีรัฐบาลวางแผนไว้

ว่ามีความเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินชีวิตของตนหรือไม่อย่างไร  จึงทาํให้เกิด

ระดบัความพึงพอใจจากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกนั  ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึง

ความสําคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใช้

บริการรถไฟฟ้าบีที เอส  โดยเลือกศึกษาความสัมพันธ์จากความแตกต่างของ

คุณลกัษณะของผูใ้ช้บริการแต่ละรายและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

จิตวิทยา และดา้นปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีสําคญัในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ของผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกบัความ

พึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกบัความพึงพอใจ

ของผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจากการ

ใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร

จากการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
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3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารจาก

การใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า

บีทีเอสท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บ 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอ

สท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระดบัความพึงพอใจจากการ

ใชบ้ริการ 

3. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ซ่ึงสามารถมาประยุกต์ใช้วางแผนแนว

ปัจจัยส่วนบุคคล   

เพศ  อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด  อาชีพ   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพ  
 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง   

ดา้นจิตวทิยา  

ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง   

ดา้นสังคมและประชากรศาสตร์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด     

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

ดา้นอตัราค่าบริการ  

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

 

 
ความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารจากการใช้

บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
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ทางการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการและวางแผนการตลาดในการให้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผล

มาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติหรือการทาํงานของ

ผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล 

Kotler, Philip (2003); Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997)  ส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชด้าํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้

บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงโดยทัว่ไปมี 4 ดา้น แต่ในธุรกิจการบริการตอ้งผสมผสานส่วน

ประสมทางการตลาดใน 7 ดา้นโดยเพิ่มปัจจยัอีก 3 ดา้นรวมเรียกวา่ 7Ps ซ่ึงตอ้งสอด

ประสานกนัอยา่งดีจึงทาํใหไ้ดป้ระสิทธิผล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 13) จิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและ

กระบวนการดา้นจิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาเกิดจากภายในตวั

บุคคลท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยตรง การศึกษาปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามี

ประโยชน์ทาํใหน้กัการตลาดไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ 

วิทยาลยัการอาชีพเทิง (2555); รุจาภา แพ่งเกษร (2555) ปัจจยัแวดลอ้ม

ภายนอกองค์กรธุรกิจถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยไม่

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มดา้น

เศรษฐกิจ ปัจจยัแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัแวดลอ้มดา้นสังคมและ

วฒันธรรม และปัจจยัแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษทัจาํกดั (มหาชน) (2556) รถไฟฟ้าบีทีเอส

เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยท่ีดาํเนินการโดยบริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีลงทุนโดยเอกชนท่ีเปิดให้บริการคร้ังแรก

เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง ไดแ้ก่ สายสุขุมวิท มีระยะทาง 17 กิโลเมตร 

ไดรั้บช่ือพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g


563 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

และเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 ไดเ้ปิดให้บริการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอยา่งเป็น

ทางการ มีระยะทาง 5.25 กิโลเมตรจากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบร่ิง และสายสีลม มี

ระยะทาง 6.5 กม. ซ่ึงไดรั้บช่ือพระราชทานวา่ "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระ

ชนมพรรษา สาย ๒" และเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2552 ไดเ้ปิดให้บริการส่วนต่อขยาย

สายสีลมอยา่งเป็นทางการ มีระยะทาง 2.2 กม. จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวง

เวียนใหญ่ ซ่ึงทาํให้มีระยะทางในการให้บริการรวม 32 สถานีรวมมีระยะทาง 30.95 

กิโลเมตร 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีที

เอสท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.00 มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี ร้อยละ 51.25 มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 45.25 มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน/ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 42.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 41.00 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.25 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาด 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการให้บริการ

โดยรวมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.66) ด้านอตัราค่าบริการให้ความสําคญักับปัจจยัด้าน

ค่าบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพบริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ด้านช่องทางจดั

จาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นจาํนวนและการกระจายตวัพื้นท่ีต่างๆ ของสถานี

รถไฟฟ้ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.66) ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญักบัปัจจยั

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.00) ด้าน
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บุคลากรให้ความสําคญักับปัจจยัด้านจาํนวนบุคลากรท่ีเพียงพอต่อความต้องการ

ตลอดเวลามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.11) ด้านกระบวนการให้บริการให้ความสําคญักับ

ปัจจยัดา้นการใชบ้ริการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลาทาํให้สามารถ

บริหารควบคุมเวลาได้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.22) และด้านลักษณะทางกายภาพให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นระบบอากาศภายในรถไฟฟ้าท่ีมีความเยน็ สะอาด และสด

ช่ืนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.77) 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ดา้นจิตวิทยาให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงความ

สะดวกสบายจากท่ีเคยใช้บริการรถไฟฟ้ามาก่อนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ด้าน

เศรษฐกิจและการเมืองให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนโยบายการส่งเสริมและเร่งขยาย

โครงเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟฟ้ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.66) และด้านสังคมและ

ประชากรศาสตร์ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นรูปการดาํเนินชีวิตในสังคมเมืองท่ีรีบเร่ง

และแข่งขนักบัเวลามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.44) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้

บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสกบัปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจในความคุม้ค่าของคุณภาพบริการท่ีไดรั้บมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.89)  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึง

พอใจของผูโ้ดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และทุกส่วนประสมทาง

การตลาด (7 ดา้น) และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3 ดา้น) มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผูโ้ดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -1.77 0.28   -6.28 0.00     

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ -1.04 0.08 -1.06 -13.20 0.00 0.0030 334.61 

ดา้นอตัราค่าบริการ -1.66 0.17 -1.58 -9.64 0.00 0.0007 1390.19 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย -2.51 0.36 -2.02 -6.91 0.00 0.0002 4431.89 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  1.12 0.11 0.98 9.84 0.00 0.0020 511.56 

ดา้นบุคลากร 3.53 0.11 2.77 32.92 0.00 0.0027 367.88 

ดา้นกระบวนการให้บริการ  2.23 0.15 1.69 14.64 0.00 0.0014 691.53 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  4.27 0.30 3.55 14.15 0.00 0.0003 3270.04 

ดา้นจิตวิทยา -4.45 0.20 -3.54 -21.92 0.00 0.0007 1357.07 

ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  -1.60 0.16 -1.28 -10.06 0.00 0.0012 838.52 

ดา้นสงัคมและ

ประชากรศาสตร์ 1.36 0.27 1.03 5.09 0.00 0.0005 2129.53 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ การทดสอบสมมติฐาน 

กลุ่ม ย่อย 
สถิติที่

เลอืกใช้ 

ค่า

นัยสําคัญ

ทีไ่ด้ 

แปลผล 

ปัจจัย

ส่วน

บุคคล   

เพศ t-Test 0.00 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด   F-Test 0.00 ยอมรับ 

 อาชีพ   F-Test 0.00 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.00 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.17 ปฏิเสธ 

ส่วน

ประสม

ทาง

การตลาด     

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นอตัราค่าบริการ MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากร MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  MRA 0.00 ยอมรับ 

ปัจจัย

อืน่ๆ ที่

เกีย่วข้อง   

ดา้นจิตวทิยา MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นสังคมและ

ประชากรศาสตร์ 
MRA 0.00 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอพิชญากญัญาพงษ์

และคณะ (2548) พบว่า เพศและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=อพิชญา%20%20กัญญาพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=อพิชญา%20%20กัญญาพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รถไฟฟ้าใตดิ้นในเขตห้วยขวางในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั และอธิ พนัธ์ุแกว้ (2550) 

พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดแนวใหม่โดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้นในกรุงเทพมหานคร แต่มีความไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของปีฐพล รัตนจินดา (2551) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา และปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ จิตวทิยาและสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าแผนโบราณ 

และปิยพรรณ  รัตนพิกุล (2554) พบวา่ และราคาและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่  ดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรมไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

บริษทัฯ ควรให้ความสําคญัในการให้บริการเป็นสําคญัเพื่อรักษามาตรฐาน

คุณภาพของบริการ ร่วมกบัการจดัให้บริการหลากหลายของเพ็กเกจและการรักษา

ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่งต่อเน่ือง โดยบุคลากรผู ้

ให้บริการถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งเสริมการบริการท่ีดีท่ีทาํให้ผูโ้ดยสารเกิด

ความประทบัใจและพึงพอใจ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าจากการใชบ้ริการ

ในการเดินทางท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัง่าย

และดีข้ึน บริษทัฯ จึงควรจดัใหบุ้คลากรใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการโดยเฉพาะในช่วงเวลารีบเร่ง 

ในดา้นความสะดวกสบาย นอกจากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ แลว้ ยงัรวม

ไปถึงความปลอดภยัและความสะอาดในห้องโดยสารของขบวนรถไฟฟ้า ชานชาลา 

และสถานี  ซ่ึงบริษทัฯ ไม่ควรมองขา้ม 

อย่างไรก็ตาม โครงการต่อขยายเส้นทางควรได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

เพื่อให้มีสถานีและทางวิ่งครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนมากข้ึน  ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=อธิ%20%20พันธุ์แก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประชาชนตดัสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อลดปัญหาจราจรและมลพิษมากข้ึน

อยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ควรใช้นโยบายการกาํหนดอตัราการใช้บริการไม่ให้มีระดบัท่ี

สูงมากตามระยะทางหรือลกัษณะการใช้บริการ ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการในทุกระดบัรายได้

สามารถใชบ้ริการได ้โดยควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเพื่อ

ส่งเสริมปริมาณการใชบ้ริการใหม้ากข้ึน 

ด้านอืน่ๆ 

เน่ืองจากประชาชนการเรียนรู้ รับรู้ และมีความเช่ือเก่ียวกบัรถไฟฟ้าสามารถ

ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจากการลดการใช้ยานพาหนะประเภทอ่ืนและนํ้ ามนัลงได ้

บริษัทฯ จึงควรนําจุดแข็งและโอกาสน้ีมาร่วมส่งเสริมในกิจกรรมทางการตลาด 

รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากข้ึนเพื่อมีส่วน

ร่วมกนัช่วยลดปัญหาจราจรและมลพิษลงได ้

ทั้งน้ี ภาครัฐตอ้งใหค้วามสาํคญัในการต่อยอดโครงการขยายเช่ือมต่อเส้นทาง

รถไฟฟ้าทาํให้มีความน่าสนใจในการเดินทางและให้การสนับสนุนประชาชนใช้

บริการรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาจราจรมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อต่อยอดการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต ดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ    

กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในคร้ังน้ี พบวา่ทุกตวัแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์กนัเองหรือเรียกวา่ Multicollinearity โดยทุกตวัแปรมีค่า r ใกลเ้คียงหรือ

มากกวา่ 0.8 ผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาจึงควรเอาใจใส่ในผลการวิเคราะห์ดงักล่าว ซ่ึงผล

ของความสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระอาจทาํให้ผลการศึกษาไม่เขม้แข็งและ

ไม่มีความน่าเช่ือถือท่ีเพียงพอ 

2.2 ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยสัมภาษณ์เชิงลึก

เก่ียวกบัความคิดเห็นจากกลุ่มผูใ้ช้บริการเพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียด

มากข้ึน 
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2.3 ควรทาํการทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

ทนัสมยัในเชิงเปรียบเทียบท่ีสามารถมาใชไ้ดป้ระโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสในปัจจุบนัมากข้ึน 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2551 

ธารทิพย ์เตชะทิพยม์ณี. “ความพงึพอใจในการใช้รถไฟฟ้าบีทเีอสของผู้บริโภค

ภายหลงัการเปิดให้บริการ.” สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ, 2546 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=จุฬาลักษณ์%20ศรียุทธ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชุติมณฑน์%20วิมูลชาติ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ธนาภา%20%20พูลสวัสดิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ธารทิพย์%20เตชะทิพย์มณี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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นฤมล มีชยั. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2535 

นิพนธ์  เทพวลัย.์ ประชากรศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร:  ไทยวฒันา

พานิช, 2523 

ปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการศูนย์ออกกาํลงักายของ

ผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2554 

ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: 

ภาพพิมพ,์ 2539 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

ปรุง โกมารทตัและคณะ. “ทศันคติและความพงึพอใจในการซ้ือทรายของลูกค้า.” 

วารสารศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3, 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา, 2536  

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล. “แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ แขนงวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

ปีฐพล รัตนจินดา. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2551 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวิจัยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 

Research). พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

พชัรี สมบติัโต. “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยสังคมเศรษฐกจิพฤติกรรมทันตสุขภาพ

และสภาวะทนัตสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวดัแพร่.” วทิยานิพนธ์วทิยาการระบาด 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2543 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Arsom_S.pdf
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาวิทยาการจัดการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=พัชรี%20สมบัติโต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยมหิดล&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


572 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้บริโภควยัเกษียณ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

รุจาภา แพง่เกษร. การบริหารการตลาด (Marketing Management). เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2555 

วนิดา ไทยเก้ือ. “ปัจจัยกาํหนดการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส.” วทิยานิพนธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

วทิยา สุวรรณดี. “ความพงึพอใจในการปฎบิัติงานของข้าราชการกองบัญชาการ

มณฑลทหารบกที ่14.” วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิานโยบายสาธารณะบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา, 2548 

วทิยาลยัการอาชีพเทิง. หน่วยที ่9: ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกจิกบัเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศ. คู่มือประกอบการสอน, 2555 

ศิริพร โชติกพฒันา. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลมิรัช

มงคล.” วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์, 2541   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และโซเทก็ซ์, 

2550 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ. ฉบบัสมบูรณ์: ปรับปรุงล่าสุด, 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2545 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และปริญ ลกัษิตานนท.์ กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาดและ

กรณตีัวอย่าง. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2538 

ศุภร เสรีรัตน์. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 4, กรุงเทพมหานคร: เอ อาร์ บิซิเนส 

เพรส, 2545 

http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=วนิดา%20ไทยเกื้อ%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ศิริพร%20โชติกพัฒนา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ศุภวฒิุ สายเช้ือ. “สภาวะถดถอยของเศรษฐกจิโลก: ผลกระทบต่อประเทศไทย.” 

บทความ, วารสารสมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไทย (สสวท.) สาขาเชียงใหม่-ลาํพนู. 2554 

สมศกัด์ิ คงเท่ียงและอญัชลี โพธ์ิทอง. การบริหารบุคลากรและการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2542 

สาํอางค ์งามวชิา. การบริหารการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์, 2543 

สืบพงศ ์ธนมณีโรจน์และคณะ.  “ความพงึพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของ

รถไฟฟ้า บีทเีอส.” รายงานวิจยัสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2546 

สุจรรยา จนัทรศิริ. บทที ่3: วฒันธรรมกบัการอบรมขัดเกลา. คู่มือประกอบวชิา

ประเด็นทางสังคม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2555 

สุชา จนัทร์เอม. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2544  

สุชีรา ฐิติภูมิเดชา.  “การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ

ของบริษัท โกลเด้นมายด์ เซอร์วสิ จํากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

สุดาพร กุณฑลบุตร. หลกัการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2550 

สุรางค ์โคว้ตระกลู. จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2541  

หทยัรัตน์ ประทุมสูตร. ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาล

ชุมชนจังหวดัพษิณุโลก, วทิยานิพนธ์สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2542 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 4, กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สืบพงศ์%20ธนมณีโรจน์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด   

ในสถานีบริการนํา้มัน  

กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

(MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMERS' DECISION 

IN PURCHASING GOODS AND SERVICES FROM COFFEE SHOPS 

RESIDING IN GAS STATIONS - CASE STUDY: CAFE` AMAZON IN PTT 

GAS STATIONS WITHIN SURATTANI PROVINCE) 

อริสรา  วริิยะวารี1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้า อิ ส ร ะ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานี

บริการนํ้ ามันปตท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี

บริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี  และศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามันปตท. 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่ม  

ตวัอยา่ง 400 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท.จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 

______________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ข้อมูล ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน คือ Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis(MRA) 

โดยใชท้ดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียใน 

ช่วง 25 – 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายได้

เฉล่ียอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟเยน็ ประเภทคาปูชิโน รสชาติหวาน

มนั มาใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั 1-2 คร้ังหรือน้อยกว่านั้น ใน 1 

สัปดาห์  ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง 50-100 บาท  เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ใน

สถานีบริการนํ้ามนั เพราะมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในบริเวณสถานีบริการนํ้ ามนั

และมีความรวดเร็วในการให้บริการของร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั ให้ความ 

สําคญักับภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์สะอาดและสวยงามการติดแสดงป้ายบอกราคา

ชดัเจน สถานท่ีตั้งร้านกาแฟสะดวกแก่การไปใชบ้ริการและมีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีการ

จดัเคร่ืองด่ืมพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษ  ความสําคญักบัพนักงานท่ีมีความ

กระตือรือร้นและเต็มใจในการบริการ  การตกแต่งร้านแบบธรรมชาติเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั  และความถูกตอ้งในการชาํระเงินของพนกังาน  และการตดัสินใจให้ความ 

สาํคญัในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้

และคน้หาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนไดง่้ายและชดัเจน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  

 สมมติฐานท่ี  1 ผู ้วิจ ัยปฏิ เสธสมมติฐาน  เ น่ืองจากพบว่าปัจจัยด้าน 

ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูว้จิยัยอมรับสมมติฐาน เฉพาะจาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ และ

เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 3 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐาน เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ      :   ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน, การตดัสินใจ 

    ABSTRACT 

This research aims to study, first, factors that influence the consumer’s 

decision in purchasing goods and services from coffee shops situated in gas stations. 

Second, marketing mix factors that are related to the consumer’s decision in 

purchasing goods and services from coffee shops situated in gas station. Third, the 

consumer’s decision to buy and use services from coffee shops situated in gas 

stations. 

 This research surveyed clients of Amazon Cafe’ in PTT gas stations within 

Suratthani province. The researcher used a questionnaire as a method to collect data. 

Sample group, was 400 random selected people, who were chosen from the 

consumers who purchase goods and services from Amazon Cafes in PTT gas 

stations. The researcher used various methods to analyze the data. Firstly, the 

researcher used descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, 

average, standard deviation. Secondly, the researcher used inferential statistics to 

analyze, using Anova t-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis.  Finally, the 

researcher used a statistical significance 0.05 to analyze. 

 The results show that most of the respondents were female, with an average 

age between 25-35 years, with a bachelor degree, and working as a private 

employee, with an average income between 10,000-20,000 baht per month. Most of 

the respondents preferred ice-coffee (Cappuccino). They purchased goods and 

services in Amazon Cafe’ twice a week and spend 50-100 baht each time. The 

respondents gave precedence to attractive and clean packaging, clear price tag, 
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convenient car parking, beverage and snack set in reasonable price, enthusiastic, 

service minded staff, distinctive and  naturally decorated shops, efficient and 

accurate cashier , timely responses to consumer’s needs, and easily accessible 

location. 

 The results from assumption testing found that 

 Assumption 1 : The researcher rejected the first assumption because of a 

differences in age, sex and socioeconomic background  (sex, age, education, 

occupation, salary, ) did not effect to the consumer’s decision to statistic significant 

0.05 level 

 Assumption 2 : The researcher accepted the second assumption but only the 

amount of service time and the other reasons why they used this service effected to 

the consumer’s decision to statistic significant 0.05 level 

 Assumption 3 : The researcher accept the second assumption not only 

product but distribution, physical environment , and service procedure were related 

to consumer’s decision to statistic significant 0.05 level. 

KEYWORDS : CAFE AMAZON, DECISION 

บทนํา 

 ปัจจุบนักระแสความนิยมการบริโภคกาแฟใน “ร้านกาแฟในสถานีบริการ

นํ้ ามนั” ไดเ้พิ่มสูงข้ึน โดยดูจากปริมาณร้านกาแฟหลายๆแบรนด์ท่ีเปิดใหม่มากมาย  

ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและรายไดท่ี้น่าสนใจมากธุรกิจหน่ึง เพราะตลาดรวมยงั

ขยายตวัไดอี้กมาก และดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้กาแฟคาเฟ่ 

อเมซอน เป็นร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  เล็งเห็น

ถึงโอกาสทางการตลาด ท่ีจะนาํเอาร้านกาแฟท่ีมีมาตรฐานมาเป็นธุรกิจคา้ปลีกใน

สถานีบริการ ให้เปิดดาํเนินธุรกิจร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. และจะช่วยเพิ่ม

รายไดใ้ห้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย ผูป้ระกอบการสถานีบริการนํ้ ามนั  เป็นการพฒันาธุรกิจ

ใหเ้ป็นจุดแขง็และสร้างความสมบูรณ์ให้กบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.มากยิ่งข้ึน  โดย
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ให้บริการเคร่ืองด่ืมกาแฟเป็นหลักและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆรวมทั้ งขนม อาหารว่าง 

ให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกนัให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียว ดาํเนินภายใตแ้นวคิด " Cafe  Amazon เขม้ขน้...เพื่อนคนเดินทาง "  

 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและอุทยานแห่งชาติ

หลายแห่ง  รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวและนกัเดินทาง

หลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวจาํนวนมาก  และเป็นทางผา่นไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆของภาคใต ้ทาํ

ให้สถานีบริการนํ้ ามนัปตท.ขยายสาขาจาํนวนมาก ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนั จึงมีความหลากหลาย  การศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัเนน้ท่ีจะศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เพื่อนาํขอ้มูล

เบ้ืองตน้ท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในสถานีบริการ

นํ้ามนั อีกทั้งยงัสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันา  ปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ามนัและเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ใหต้อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามันปตท.จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี  

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 4.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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สมมติฐานการวจัิย  

 1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

 2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ใน

สถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามัน กรณีศึกษากาแฟ  

คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1.  เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใช้

และทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2.  เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท.  จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ท่ีไดจ้ากการศึกษาไป เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทาง

การตลาด 

  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ   

รายไดต้่อเดือน 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลอืก

บริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอน  

ในสถานีบริการนํ้ามัน

ปตท.  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P's) 

      ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นบุคลากร 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

    ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

   

 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

       รูปแบบของกาแฟสด   

       ประเภทของกาแฟสด 

       รสชาติของกาแฟสด   

       จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสด  

       ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริการร้านกาแฟสด  

       เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด  
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 3.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํ้ ามนัปตท  จังหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันากลยุทธ์ ด้านส่วน

ประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  

 4.  เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ  

คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและกาํหนด

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและให้ได ้

เปรียบคู่แข่งขนั สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจ

ร้านกาแฟ  และ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อ 

แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆไดแ้ก่   

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 193)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็น

บุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ  

การใช้ การเลือกบริการ  แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ  

คาํตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารกําหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม    

 ชิฟฟ์แมน และคานุค (2000 : 659) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง 

ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ และพฤติกรรมทาง

กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา

หน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

 ปวณีา  วงศง์ามใส  (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ  การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้าน 
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คาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามนัปตท.ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 ตวัอย่างเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้

บริการร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 คร้ัง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-

30 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท ประภทของกาแฟสด คือ กาแฟเยน็เอสเพรสโซ ประเภท

เคร่ืองด่ืม คือ ชา  อาหารวา่งท่ีเลือกซ้ือ คือ เคก้ สถานท่ีใชบ้ริการซ้ือกาแฟสด  คือ ร้าน

กาแฟของผูป้ระกอบการท้องถ่ิน จาํนวนคร้ังในการใช้บริการร้านกาแฟสดใน 1

สัปดาห์ คือ 1-2 คร้ัง วนัท่ีมาใชบ้ริการ คือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีมา

ใชบ้ริการ คือ เวลา 8.00-12.00 น.  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟสดต่อคร้ังต่อ

คน คือ 50-100 บาท  ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟมากท่ีสุด คือ ตนเอง  

จาํนวนคนท่ีมาใช้บริการท่ีร้านกาแฟในแต่ละคร้ัง คือ 2 คน  และส่วนใหญ่ซ้ือกลบั

บา้น  เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ติดใจในรสชาติ  ผลการศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ ามัน 

ปตท.  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงลาํดบั คือ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นราคา  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้น

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นผลิตภณัฑ ์  

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีเคยบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  แต่เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นจึงใชสู้ตรของ Cooper and Pamela  ในการ

คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ชุด  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-7  

พฤษภาคม 2556  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ MRA 
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สรุปผลการวจัิย 

 1.  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.3  มีอายุเฉล่ียในช่วง 25–35 

ปี ร้อยละ 47.25  การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.0  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 34.0  และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 39.75    

 2.   สรุปผลการวิ เคราะห์ด้านข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือรูปแบบของกาแฟเป็นกาแฟเยน็ 

ร้อยละ 58.75  ประเภทคาปูชิโน ร้อยละ 33.0  รสชาติหวานมนั ร้อยละ 63.5  มาใช้

บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั 1-2 คร้ัง หรือน้อยกวา่นั้น ใน 1 สัปดาห์  

ร้อยละ 51.5  ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง 50-100 บาท ร้อยละ 57.0  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ ามนั เพราะ มีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในบริเวณ

สถานีบริการนํ้ ามนัและมีความรวดเร็วในการให้บริการของร้านกาแฟสดในสถานี

บริการนํ้ามนั ร้อยละ 28.75 

 3.   ส รุปผลก ารวิ เค รา ะ ห์ด้ านปัจ จั ยส่ วนประ สม ทางกา รตล าด ที่มี

ความสัมพันธ์กับการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดใน

สถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามันปตท. 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับภาชนะบรรจุ

ผลิตภณัฑส์ะอาดและสวยงามมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.53)  ดา้นราคา ให้ความสําคญักบั

ติดแสดงป้ายบอกราคาชดัเจนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.38)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ให้ความสําคญักับสถานท่ีตั้งร้านกาแฟสะดวกแก่การไปใช้บริการและมีท่ีจอดรถ

เพียงพอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.50)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบัมีการ

จดัเคร่ืองด่ืมพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.76)  ด้าน

บุคลากร ให้ความสําคญักบัการท่ีพนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการ

บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.32)  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาย ให้ความสําคญักบั

การตกแต่งร้านแบบธรรมชาติเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.68)  ดา้น
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กระบวนการให้บริการ ให้ความสําคญักบัความถูกตอ้งในการชาํระเงินของพนกังาน

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.61)   

 4.  สรุปผลการวเิคราะห์ด้าน การตัดสินใจเลอืกเลอืกบริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํ้ามันปตท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการตดัสินใจ

เลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  จะสามารถรับรู้และคน้หาร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอนไดง่้ายและชดัเจน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.43)   

 5.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด  ใน

สถานีบริการนํ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกนั  

 จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟสดและเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้าน 

กาแฟสด มีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  ดงันั้นจาํนวนคร้ัง

ท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสด และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนในสถานี

บริการนํ้ามนัปตท.จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่านัยสําคัญทางสถิติตํ่ ากว่า 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน  ดงันั้นดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามัน กรณีศึกษากาแฟ 

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R) = 0.784a แสดงว่า การตดัสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดบัสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

 2.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R2)=0.614  หมายความวา่  ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้าน

กาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  คิดเป็น 61.4%  

ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้

ร้อยละ61.4 ท่ีเหลืออีก ร้อยละ 38.60 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

Coefficients 

Independent Factors 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleran

ce 
VIF 

ค่าคงท่ี .359 .329  1.094 .275   

ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) .299 .043 .298 6.893 .000 .527 1.899 

ดา้นราคา (X2) .029 .044 .030 .659 .510 .479 2.089 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) .147 .042 .152 3.534 .000 .537 1.863 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) .064 .033 .079 1.926 .055 .587 1.703 

ดา้นบุคลากร (X5) 
-

.080 
.039 -.09 -.195 .846 .443 2.257 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

(X6) 
.163 .045 .176 3.652 .000 .425 2.352 

ดา้นกระบวนการให้บริการ (X7) .262 .045 .272 5.852 .000 .456 2.195 

 

R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

.784  a .614 .607 .68734 
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 3.  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ(Std.Error of the 

Estimate) = 0.68734 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 0.68734   

 4.  VIF สูงสุดท่ีได ้ คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (ค่า 2.352)ไม่เกิน 10  

หรือค่า Toterance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (ค่า 0.425) ไม่

ต ํ่ากวา่ 0.2  แสดงวา่ ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด multicollinearity 

 5.  จากผลการวิเคราะห์  ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

  Y =  a + B1X1 + . B2X2 +  B3X3 + B4X4 + B5X5 +  B6X6 +  B7X7 

 Y          =   การตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่ 

                  อเมซอนในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  a          =   ค่าคงท่ี (Constant) 

       B         =   ค่าเบตา้ (Beta) 

       X1 -X7 =   ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 จากผลการวิเคราะห์ มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนั

ปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 6 ตวัแปร  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า

นยัสัมพนัธ์  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1),  ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (X3),  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X6),  ดา้นกระบวนการให้บริการ 

(X7)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .299  .147  .163   และ.262 ตามลาํดบั  สามารแทน

ค่าสมการไดด้งัน้ี 

  Y =  0.359 + .299 X1  + .147 X3 + .163 X6 + .262 X7 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีระดับความต้องการในเง่ือนไขการทาํงาน

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .616 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .637 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .273 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .639 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .698 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2  พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกบริโภค

และใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํา้มัน กรณศึีกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

รูปแบบกาแฟ F-Test .224 ปฏิเสธ 

ประเภทของกาแฟ F-Test .105 ปฏิเสธ 

รสชาติของกาแฟ F-Test .880 ปฏิเสธ 

จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ามนั

ใน 1 สัปดาห์ 

F-Test .001 ยอมรับ 

ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการใชบ้ริการร้าน

กาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ามนั

ต่อคร้ัง 

F-Test .052 ปฏิเสธ 

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สด ในสถานีบริการนํ้ามนั 
F-Test .025 ยอมรับ 
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สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟคา

เฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํา้มันปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .510 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA .055 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA .846 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA .000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการ

ร้านกาแฟคาเฟ่อมซอน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่ไดเ้จาะจง

เพื่อเขา้มาด่ืมกาแฟโดยตรง  เน่ืองจากแวะเขา้มาเติมนํ้ ามนั และตอ้งการพกัผอ่น  โดย

ผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือชาย อายุ มีระดบัการศึกษา มีอาชีพ หรือรายได ้ไม่

มีผลหรืออาจไม่ยึดติดกบัการตดัสินใจ ทั้งการรับรู้ การคน้หาข้อมูล การประเมิณ

ทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการขาย ของร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ใน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรียา  เทศสีหา (2551)  ผลการ 

ศึกษาพบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้าน 

คอฟฟ่ีโรด  โฮมโปร  สาขาประชาช่ืน  จงัหวดันนทบุรี เช่นเดียวกนั 

 จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟสด และ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟสดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟ  
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คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้

ผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ีตดัสินใจเลือกบริโภคและ

ใชบ้ริการ เพราะเป็นร้านกาแฟท่ีตั้งอยูใ่นสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.  และมีอยูท่ ัว่ไปทั้ง

ในตวัเมืองและอาํเภอต่างๆในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผูบ้ริโภคสามารถหาไดง่้ายและ

เน่ืองเป็นสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีใช้บริการเป็นประจาํ เช่น แวะเขา้มาเติมนํ้ ามนั เข้า

ห้องนํ้ า และมีร้านกาแฟตั้งอยู่ด้วย ซ้ือกาแฟเพื่อด่ืมแก้ง่วงขณะขบัรถ สร้างความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ เพราะมีบริการให้ลูกคา้ได้ครบ และทาํให้ไม่เสียเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของ เพ็ชรรัตน์  ยิ้มเจริญ (2550) ผลการศึกษาพบว่า ด้าน

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดมีความแตกต่างกันตามปัจจัยทางการตลาด  

ประกอบดว้ย ความถ่ีในการซ้ือกาแฟสดมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด 

ในด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีดีจะจูงใจผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าในแต่ละวนั และ

บางคร้ังอาจมีการซ้ือมากกว่า 1 แกว้ ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มาในร้าน  และสาเหตุท่ีด่ืม

กาแฟสด มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด    

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

และ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ต่อการ

ตดัสินใจบริโภคกาแฟ ทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ ร้านกาแฟคาแฟ่อเมซอน รสชาติและความ

หอมของกาแฟ  การคดัสรรเมล็ดกาแฟรวมถึงภาชนะบรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาดและมี

เอกลกัษณ์ จึงทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกสดช่ืน การศึกษาดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วน

ประสมการตลาด ของยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549: 29)   เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

ธุรกิจบริการจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ  คุณภาพของการบริการ ไป

จนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย  เพื่อสนองความตอ้งการและทาํให้

ลูกคา้พึงพอใจ  แต่ผลิตภณัฑ์นั้นก็ตอ้งมีอรรถประโยชน์ คือ มีมูลค่า มีประโยชน์และ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้ มีผลใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นขายได ้

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นความสําคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนตั้งอยูใ่นสถานีบริการนํ้ ามนั ทาํให้สะดวก
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ต่อการใชบ้ริการและมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ หรือเป็นสถานท่ีท่ีเป็นทางผา่นท่ีใชป้ระจาํ  

โดยเฉพาะการตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เน้นความเป็นธรรมชาติ  สําหรับผูท่ี้เป็น

นกัเดินทางแวะในสถานีบริการนํ้ามนัและตอ้งการการผอ่นคลาย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ทฤตมน  มหัทธนเวรฉัตร(2551) จากสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีตั้ง เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟสดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ สามารถมองเห็นร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนไดง่้าย ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. 

และมีความพร้อมทั้งทางด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 

สะอาดและเป็นระเบียบ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินเลือกบริโภคและซ้ือกาแฟร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ  เป็งโต (2547)  ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถาม พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาว ี

โดยปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแต่งร้าน และบรรยากาศ

ของร้านเป็นกนัเอง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เห็นความสําคญัดา้น

กระบวนการใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งในการชาํระเงิน การตอ้นรับของพนกังานดว้ย

อธัยาศยัไมตรีและเอาใจใส่ลูกค้า รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานในการบริหาร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสภารัตน์ พุทธวงค ์(2551)  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับเร่ืองระบบการชําระเงินท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ความถูกต้องในการ 

ส่งมอบสินคา้และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเป็นอนัดบัแรก    

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์  แกว้ Amazon Bio Cub ควรคิดคน้ให้มีแกว้สําหรับกาแฟ

เย็นด้วย เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีชอบกาแฟเยน็มากกว่า  ควรคิดคน้

สูตรกาแฟใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา  เพื่อสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ   
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 ด้านราคา  ควรกาํหนดราคาท่ีมาตรฐานและเหมาะสมทั้งคุณภาพ ปริมาณ  

และรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายดว้ย เพื่อเป็นการจูงใจลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ควรขยายสาขาร้านให้ครอบคลุมสถานี

บริการแก๊ซ NGVและ LPG ของปตท.ดว้ย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  นําเสนอในด้านใหม่ๆท่ีไม่ค่อยมีการ

ประชาสัมพนัธ์  เช่น วิทยุ/โทรทศัน์  การจดัรายการส่งเสริมการขาย ควรดาํเนินการ

และปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อกระตุน้ลูกคา้และทาํใหลู้กคา้รู้สึกแปลกใหม่ 

     ด้านบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขายโดยใหมี้ความรู้และความ

เขา้ใจเดา้นกาแฟและสูตรการชงต่างๆ สามารถแนะนาํลูกคา้ในการเลือกด่ืมกาแฟสด 

 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  บรรยากาศภายในร้านท่ีอบอวลดว้บกล่ิน

กาแฟ มีเสียงเพลงคลอเบาๆ ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเป็น WIFI ทุกสาขา และดา้น

ความสะอาด ทั้งอุปกรณ์ชงกาแฟ โต๊ะเกา้อ้ี ส่ิงของตกแต่งภายในและบริเวณรอบๆ

ร้าน เพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้ใหอ้ยากเขา้ร้านตั้งแต่แรกเห็น 

 ด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความความสําคญัทางดา้นความรวดเร็ว

ในการบริการอยา่งสมํ่าเสมอ มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานเหมือนกนัทุกคร้ัง  

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเท่านั้น  ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวจิยัคร้ังต่อ 

ไป ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์กวา้ง 

ขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆไดม้ากข้ึน  และควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย  

โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนพื่อ

ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดอยา่งเดียว  ผูท่ี้จะทาํ

วิจยัคร้ังต่อไป  สามารถวิจยัถึงทศันคติ  ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการการ

เลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เพื่อเป็นการต่อยอดสําหรับใช้

เป็นแนวทางการพฒันากลยทุธ์ 
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ความต้องการในเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

กรณีศึกษาประชากร ในเขตเศรษฐกจิ อาํเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 

(OPERATION STAFFS’ NEED ON JOB CONDITIONS 

AT MUANG NAKHON SAWAN) 

สุดารัตน์  รังสิพลกุล1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัว่ามีผลต่อความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบติัการท่ี

แตกต่างกนั และเพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานดา้นต่างๆท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.

นครสวรรค์ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ี

ทาํงานอยูใ่นเขต อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 คน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึ ง

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และ

อาชีพ ส่วนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นด้านเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ ดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ดา้นค่าจา้ง 

เงินเดือน ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพการทํางานท่ีดี ด้าน

สวสัดิการอ่ืนๆ ดา้นนายจา้ง ส่วนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นขอ้มูลระดบัความตอ้งการ

ในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ส่วนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกบัความ 

คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปไดว้่าเง่ือนไขการทาํงานท่ีมีอิทธิพล

ต่อระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการมากท่ีสุด

คือ เง่ือนไขด้านสภาพการทาํงาน คือพนักงานต้องการมีสภาวะแวดล้อมภายในท่ี

ทาํงานท่ีดี ถูกสุขลกัษณะ และในดา้นนายจา้ง ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ดา้น

ค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

ตามลาํดบั 

 จากการทดสอบสมมติฐานตัวแปรต้นด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และอาชีพ พบวา่ตวัแปรดา้น ระดบัการศึกษา และ

อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ความตอ้งการ, เง่ือนไขการทาํงาน, พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to assess the operation staffs’ 

personal factors that influence the need of job conditions and to review the 

requirement of operation staffs in Muang Nakhon Sawan who make a decision to 

apply for the jobs. The sample population consists of 400 people who work as the 

operation staffs in Muang Nakhon Sawan. Questionnaires were used to collect the 

data. It consists of four parts: Part 1 is personal information and includes gender, 

age, marital status, education, working experience and career. Part 2 is the samples’ 

opinion of the job conditions such as the job they are interested in, equipment, wage 

and salary, opportunities in work, working condition, benefits and the employers. 

Part 3 is the level of need in terms of the operation staffs. Part 4 is a suggestion of 

the samples. 

The result of the study concluded that the job conditions that influence the 

level of operation staffs’ need are as follows: Employee is required to work within a 
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good hygiene work place with a good employer, good equipment, good wages and 

salaries, opportunities in work and the work in which they are interested . 

The study found that education and career factors correlated with the level 

of operation staffs’ needs to apply for a job and is statistically significant at the 0.05 

level. 

KEYWORDS: NEED, JOB CONDITIONS, OPERATION STAFF  

บทนํา 

 ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลายๆองค์กรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ

ทรัพยากรมนุษยม์ากยิ่งข้ึน เพื่อให้กา้วทนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างมากมีการ

ทาํการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี มีการส่ือสารท่ีทันสมัย ทําให้องค์กรมีการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหาร เพื่อให้คงไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า ต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงในดา้นของพนกังานเองก็มีตวัเลือกมากกวา่สมยัก่อน และ

สามารถเปล่ียนงานไดต้ามความถนดัและความตอ้งการของตนเอง เม่ือมีประสบการณ์ 

ตลอดจนวฒิุการศึกษา 

 จงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่มากซ่ึงประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทาํให้ธุรกิจดาํเนินงานอย่างไม่ราบร่ืน เพื่อให้องค์กร

สามารถแข่งขนัไดใ้นภาวะท่ีส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทาํให้องค์กรจาํเป็น 

ตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองมากกว่าในอดีต และการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัในธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงการปรับตวัขององคก์รให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัน้ีทาํให้

บางองค์กรต้องมีการปลดพนักงาน ซ่ึงสาเหตุทั้งหลายอาจเกิดจากปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายนอกองค์กรได้แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ

สภาพแวดลอ้ม หรือจากปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกิจการ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันว่ามีผลต่อความต้องการใน

เง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 
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2. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.

นครสวรรค ์

สมมติฐานการวจัิย  

1. พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความ

ตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั 

2. เง่ือนไขการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการ

ทาํงาน 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพสมรส 

4 ระดบัการศึกษา 

5 ประสบการณ์การทาํงาน 

6 อาชีพ 

 
 

 

ระดบัความตอ้งการใน 

เง่ือนไขการทาํงานของ 

พนกังานระดบั

ปฏิบติัการ 

 

เง่ือนไขการทาํงาน 

1  ดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

2  ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน 

3  ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน 

4  ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

5  ดา้นสภาพการทาํงานท่ีดี 

6  ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ 

7  ดา้นนายจา้ง 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลวา่มีผลต่อความตอ้งการ

ในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค ์

2. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงาน ตามปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง ขอ้เสนอและองค์ประกอบต่างๆ 

ในการจา้งงานใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้สนใจเขา้ทาํงาน ในเขตเศรษฐกิจ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ต่อไปในอนาคต 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความตอ้งการในเง่ือนไข

การทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีความตอ้งการของ คูเปอร์ Cooper (1958, pp. 31-33 อา้งถึงใน สิรินาตย ์

กฤษฎาธาร, 2552) กล่าวถึงความตอ้งการของบุคลากรในการทาํงานไวห้ลายประการ

ไดแ้ก่ ทาํงานท่ีเขาสนใจ อุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ค่าจา้งเงินเดือนท่ียุติธรรม 

โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน สภาพการทาํงานท่ีดี รวมทั้งชัว่โมงการทาํงานท่ี

เหมาะสม และสถานท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการไปและกลบั รวมทั้ง

สวสัดิการอ่ืน ๆ ทาํงานร่วมกับผูบ้งัคบับญัชาท่ีเข้าใจในการควบคุมปกครอง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นคนท่ีเขายกยอ่งนบัถือ 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยั

สั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ คือ การชัง่ใจ ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทาง

ดาํเนินงานท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากหลายๆ ทางเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการ  
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อุไรลกัษณ์ ทองดี (2542 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา 

บริษทัดีเอชเอ สยามวาลา จาํกดั ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยั ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ดา้น 

ต่างมีผลต่อความคิดเห็นและการตดัสินใจเขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมของ

พนักงานระดับปฏิบัติการแตกต่างกัน โดยมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก

จาํนวน 4 ดา้น เรียงลาํดบัโดยคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละดา้นจากมากท่ีสุกไปถึง

นอ้ยท่ีสุดเป็นเกณฑ์ ไดด้งัน้ี (1) นายจา้ง (2) สภาพการทาํงานท่ีดี (3) สวสัดิการอ่ืนๆ

(4) ความตอ้งการอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน และ ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจระดบั

ปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น เรียงลาํดบัโดยอาศยัคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละดา้นจาก

มากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ 

อาํเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ซ่ึงสุ่มจากจาํนวนประชากรท่ีทาํงานในห้างร้าน ร้านคา้ 

บริษทัเอกชน และรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาจากผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานโดยใช้

สูตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งได ้400 ชุด ดาํเนินการ

เก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1-7 พฤษภาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  

F-Test และ MRA 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 มีอายุระหวา่ง 20-29 

ปี ร้อยละ 44.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 48.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 31.8 

มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 38.3 อาชีพพนกังานร้านคา้ทัว่ไป

ร้อยละ 41.0 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเง่ือนไขการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการเง่ือนไขการทาํงานดงัน้ี  

เป็นบริษทั หา้งร้านท่ีเปิดดาํเนินกิจการมานานแลว้ (ค่าเฉล่ีย 8.72)  มีอุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือท่ีมีความปลอดภยัสูงในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 8.48) มีการให้เงิน

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากเงินเดือน เช่น โบนสั (ค่าเฉล่ีย 9.12) มีโอกาสท่ีจะไดรั้บ

การปรับเล่ือนตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.87)  สถานท่ีทาํงานมีความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ (ค่าเฉล่ีย 8.46) มีการให้ค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ/และประกนั

อุบติัเหตุ) (ค่าเฉล่ีย 8.79) นายจา้งเป็นชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 8.43)  

3.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ระดบัการศึกษา และอาชีพมีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงไดรั้บ

การยอมรับสมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั

ความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

เง่ือนไขการทาํงานในดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการ

ทาํงาน ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ดา้นสภาพการ

ทาํงานท่ีดี ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ ดา้นนายจา้ง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการใน

เง่ือนไขการทาํงาน 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tole 

rance 
VIF 

Constant -2.015 .146  -13.838 .000   

ดา้นการทาํงาน

ท่ีตนสนใจ(X1) 
.232 .013 .256 18.087 .000 .803 1.245 

ดา้นอุปกรณ์ท่ีดี

สาํหรับการ

ทาํงาน(X2) 

.222 .020 .206 11.106 .000 .468 2.137 

ดา้นค่าจา้ง 

เงินเดือน(X3) 
.184 .029 .151 6.420 .000 .292 3.429 

ดา้นโอกาส

กา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน

(X4) 

.206 .021 .217 9.691 .000 .319 3.133 

ดา้นสภาพการ

ทาํงาน(X5) 
.208 .027 .189 7.574 .000 .257 3.884 

ดา้นสวสัดิการ

อ่ืนๆ(X6) 
.050 .018 .052 2.735 .007 .448 2.232 

ดา้นนายจา้ง

(X7) 
.161 .024 .151 6.670 .000 .314 3.186 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีระดับความต้องการในเง่ือนไขการทํางาน

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .227 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .796 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test .459 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .000 ยอมรับ 

ประสบการณ์การทาํงาน F-Test .333 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .000 ยอมรับ 

 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่2 เง่ือนไขการทํางานมีความสัมพนัธ์กบัระดับความต้องการใน

เง่ือนไขการทาํงาน 

ด้า น ก า ร ทํา ง า น ท่ี ต น

สนใจ  
MRA .000  ยอมรับ 

ด้านอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับ

การทาํงาน  
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน  MRA .000 ยอมรับ 

ด้านโอกาสก้าวหน้าใน

หนา้ท่ีการงาน  
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นสภาพการทาํงาน  MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ  MRA .007  ยอมรับ 

ดา้นนายจา้ง  MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีระดบัความตอ้งการใน

เง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พุฒิชาย  กิตติมาวิกรม

(2537) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขวญัในการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่าง

กนั นั้นสอดคลอ้งกบันวลศิริ เปาโรหิตย ์(2528 : 77-78) ท่ีไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการ

พฒันาการทางอาชีพของไอแซกสัน (Issacson) ท่ีว่า ในแต่ละอาชีพมักจะมีความ

ต้องการ ความรู้ความสามารถท่ีต่างกัน รวมทั้ งคุณลักษณะของบุคคลท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ในแต่ละอาชีพก็มกัจะแตกต่างกนัออกไปดว้ย  ในการศึกษาเร่ืองเง่ือนไข

การทาํงานเง่ือนไขการทาํงานดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงาน นั้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสวรรค ์ชุม

พลกุล(2543) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัจูงใจด้านโอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของครู เง่ือนไขการทาํงานดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ และดา้นนายจา้งนั้น สอดคลอ้งกบั

ผลวิจยัของ สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกเขา้ทาํงานกบัภาคเอกชนของนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิค ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

ปัจจยัตวัแปรอิสระทั้ง 7 ดา้น ต่างมีผลต่อความคิดเห็นและการตดัสินใจของนกัศึกษา

ท่ีพร้อมจะสมคัรเขา้ทาํงานกบัภาคเอกชนอยูใ่นระดบัสูงเกือบทุกดา้น และเรียงลาํดบั

ความสําคญั โดยเฉพาะคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละด้านเป็นเกณฑ์ ได้ดังน้ี (1) 

ค่าจา้ง เงินเดือน (2) สภาพการทาํงานท่ีดี (3) ความตอ้งการของอุปกรณ์ท่ีดีในการ

ทาํงาน (4) โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (5) นายจา้ง (6) สวสัดิการอ่ืนๆ (7) ความ

ตอ้งการทาํงานท่ีตนเองสนใจ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ด้านสวสัดิการต่างๆ 

บริษทั หา้งร้านควรมีการดูแลเร่ืองสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังานทุกระดบัเช่น 

พนกังานระดบัปฏิบติัการผูซ่ึ้งเป็นพนกังานชัว่คราว 

ด้านอุปกรณ์ทีด่ีสําหรับการทาํงาน 

บริษทั ห้างร้านควรจดัสรรอุปกรณ์การทาํงานท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนักงานให้เกิดความคล่องแคล่ว รวดเร็ว รวมทั้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายท่ีจะเกิดแก่พนกังานในขณะท่ีปฏิบติังานอยู่อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อ

จาํนวนพนกังาน 

ด้านค่าจ้าง เงินเดือน  

บริษทั หา้งร้านควรมีค่าตอบแทน หรือเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ 

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน 

ด้านสภาพการทาํงานทีด่ี  

บริษทั หา้งร้านควรจดัสถานท่ีทาํงานใหเ้หมาะสม ถูกสุขลกัษณะ 

ด้านนายจ้าง  

บริษทั ห้างร้านควรสร้างความน่านบัถือ อีกทั้งเขา้ใจพนกังาน และสามารถ

กาํหนดนโยบายของบริษทั หา้งร้าน และสอนงานแก่พนกังานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ด้านตัวแปร 

ควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้มากข้ึนโดยเฉพาะตัวแปรอิสระในด้าน

นโยบายการบริหารงานของบริษทั หา้งร้าน ขวญักาํลงัใจของพนกังาน เพื่อนร่วมงาน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMERS' 

 DECISION IN PURCHASING GOODS ON FACEBOOK) 

สุทามาศ  จนัทรถาวร1  ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข อง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ระ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน Facebook ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าและบริการของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มี

การใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis 

โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ีย 20-

29ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 

10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการใช ้Facebook 7 วนั/สัปดาห์ ระยะเวลา

ในการใชง้าน Facebook มากกวา่1ชัว่โมง มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน Facebook 1 

คร้ัง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบั  ใชจ้าํนวนเงินในการสั่งซ้ือ

สินคา้ 501บาท -1000 บาท/คร้ัง และใช ้Facebook เพื่อการบนัเทิง 

ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคา  

 

 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ  ราคาถูกกว่า ร้านค้าหรือ

ห้างสรรพสินค้า  ด้านการส่งเสริมการตลาดผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัส่วนลดและของแถม ดา้นการบริการ ผูต้อแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั บริการออกค่าขนส่งฟรี  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

สินค้า ราคา และการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าบน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: FACEBOOK , การตดัสินใจซ้ือ 

ABSTRACT 

This independent study’s objective is to study the demographic and 

behavioral factors of consumers who are Facebook users residing in Bangkok 

precinct that influence their decision-making in purchasing goods and services. 400 

copies of questionnaire-type survey were utilized as the main data collection; then 

they were further analyzed into statistical information both descriptive and 

deductive. Furthermore, t-test, F-test, and Multiple Regression Analysis were also 

used for statistical testing at the significant level of 0.05. 

 The result of this research reveals that most of the surveyees are female 

around 20 - 29 years of age, holding an undergraduate degree and a position in a 

private company. Their payrolls average in the range of THB 10,001 to 20,000 a 

month. The frequency of logging on Facebook is 7 days a week and lasts more than 

1 hour per usage while the frequency of purchasing goods and services on Facebook 

is once a month. The most popular items fall into clothes and accessories category. 

They often spend around THB 501 to 1,000 per purchase and regularly use 

Facebook for personal entertainment. 

The study on marketing mix found that, product-wise, the surveyees 

weighed the best match of the product and their desires the most. Price-wise, most 
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of the surveyees paid most attention to the prices lower than those in department 

stores or other physical stores. Promotion-wise, most of the surveyees claimed that 

discounts and giveaways are most important in this aspect. Lastly, place-wise 

(distribution), free delivery is the dominant factor chosen among many surveyees. 

KEY WORD: FACEBOOK, DECISION 

บทนํา 

Facebook คือเวบ็ไซต ์Social Network เวบ็หน่ึง เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการ

มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก การไดรั้บความนิยมของ Facebook อาจเน่ืองมาจาก

บน Facebook นั้น ผูใ้ช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อส่ือสารหรือร่วมทาํกิจกรรมกับ

ผูใ้ชง้านท่านอ่ืนไดเ้ช่น การเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเร่ือง

ท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ช้งาน

ท่านอ่ืนมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงทํา กิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม 

(Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติม

อยูเ่ร่ือยๆ แอพลิเคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เกมปลูก

ผกัยอดนิยม เป็นตน้ หรือไม่วา่จะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชัน่ของ Facebook ก็มีให้ใช้

งานเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี Facebook จึงไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก 

จากการสาํรวจพบวา่ประเทศไทยมีผูใ้ช ้Facebook เป็นจาํนวนสมาชิกปัจจุบนั

ท่ี 16,403,280 สมาชิกซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ี 16 ของโลกและกรุงเทพเป็นเมืองอนัดบั 1 ท่ีมี

ผูใ้ช้มากท่ีสุดในโลก จาํนวน 8,682,940 สมาชิก จากจาํนวนประชากรของประเทศ 

64,732,780 คน โดยมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมออนไลน์ดงักล่าว

เพิ่มสูง ข้ึนถึงราว 240 % นบัตั้งแต่ในปี 2553 (และเพิ่มสูงข้ึนเกือบ 4,000% ในช่วง

เวลา 2 ปีท่ีผา่นมา) จนถือเป็น ประเทศอนัดบั 2 ของโลกท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของ

จาํนวนสมาชิกเฟซบุ๊กสูงท่ีสุด เม่ือนบัในรอบ 2 ปีหลงัสุด โดยเป็นรองแค่ประเทศ

บราซิลเพียงประเทศเดียวเท่านั้น จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ Facebook เขา้มามีบทบาทต่อ

คนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวการเติบโตของผูใ้ช้ Facebookนั้น ทาํให้การส่ือสารการ

กระจายข่าวมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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ปัจจุบนั มีร้านคา้เกิดข้ึนบน Facebook เป็นจาํนวนมากเน่ืองจาก Facebook 

เป็นช่องทางการตลาด) ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนผูใ้ชด้า้นเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก

ท่ีสุด การทาํร้านคา้บน Facebookทาํให้กลุ่มลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมกบัเวบ็ไซต์หลกั

ของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์มากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ วิดีโอ 

และอ่ืนๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook เพื่อแชร์ให้ลูกคา้ไดช้ม ท่ีสําคญัเรายงัสามารถ

พดูคุยกบัลูกคา้ ถามคาํถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ช่วยให้

เราสามารถพฒันาหรือต่อยอดผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการจากความคิดเห็นของ

ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย หากผูซ้ื้อไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โพสถามใตรู้ปภาพหรือทาง

ขอ้ความก็ได้ทาํให้การขายของบน Facebook เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูข้ายกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงกล่าวไดว้า่การทาํร้านคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านบน Facebookเน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชง้าน Facebookเพื่อเป็น

แนวทางในทาํตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการทาํการตลาดใน Facebookท่ีกาํลงัไดรั้บ

ความนิยมและเพื่อความประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจและนกัการตลาดให้

มีประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebookประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสันพันธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



620 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน  ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ สิ น ค้ า บ น  Facebookข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใช้ Facebookท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้บน Facebookของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1.อาย ุ

 2.  รายได ้

 3. อาชีพ 

 4.ระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

บน Facebook 

พฤติกรรมการใช้ Facebook 

1.ความถ่ีในการใชง้าน 

Facebook 

2.ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้าน 

Facebook 

3.ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้

บน Facebook 

4.วตัถุประสงคห์ลกัในการใช ้

Facebook 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebook เพื่อให้ผูข้ายไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้

และสามารถกาํหนดสินคา้ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีไดรั้บ 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebook เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตและ

ทราบวา่ลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุดในการซ้ือสินคา้ 

3. ทาํให้ทราบถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การซ้ือสินคา้ทาง Facebook เพื่อท่ีผูป้ระกอบกิจการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

สามารถนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสินคา้และบริการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539)  กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal  Factors  Influencing Consumer  

Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยม

หรือคุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติ 

Kotler, Philip. (1999). อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 

125) Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และ

การกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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            การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลทาํการ

ตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึง

นกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภค

ซ้ืออะไร (What?) ทาํไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ี

ไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมี

อิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสาน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้

เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มนา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาด

แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

การตดัสินใจ (ยุดา รักไทย และธนิกานต ์มาฆะศิรานนท,์ 2542, หนา้ 9) คือ 

การเลือกเอาวธีิปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวธีิปฏิบติัหลายๆ อยา่งท่ีมีอยูก่ารตดัสินใจ 

(กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546, หน้า 7) คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจาก

ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซ่ึงจัดเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการแกไ้ขปัญหา 

วรรณี สุทธิศรีปก และคณะ (2538) ศึกษา Electronic Marketing Research 

สําหรับการเสนอขายสินคา้และบริการบนอินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

และมีสัดส่วนของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 5.6 อายุระหวา่ง 19-25 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา รายได ้10,000 – 30,000 บาทต่อ

เดือน และสินค้าและบริการท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ โดยมีวธีิการชาํระค่าสินคา้และบริการโดยบตัรเครดิต 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประ ชา กรและ ก ลุ่ มตัวอย่าง ในก ารวิจัย ค ร้ัง น้ี คือ  ประช ากรในเข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ทาง Facebookในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใช้สูตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างได้ 400 ชุด 

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-7 พฤษภาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดย

ทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 285 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.3  มีอายเุฉล่ีย 20-29ปี จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 

จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 

2.สรุปผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใช้ Facebook 7 วนั/

สัปดาห์ จาํนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook 

มากกว่า1ชัว่โมง จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน 

Facebook 1 คร้ัง/เดือน จาํนวน256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  ความสนใจในการสั่งซ้ือ

เส้ือผา้/เคร่ืองประดบั จาํนวน142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  ใชจ้าํนวนเงินในการสั่งซ้ือ

สินคา้ 501บาท -1000 บาท จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ใช ้Facebook เพื่อการ

บนัเทิงจาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
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3. สรุปผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ในด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

สินคา้ตรงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 8.06 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบั ราคาถูกกว่าร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 7.52  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัส่วนลดและของ

แถม มีค่าเฉล่ีย7.40 ดา้นการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั 

บริการออกค่าขนส่งฟรี มีค่าเฉล่ี 8.26  

4. สรุปผลการศึกษาด้านการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 8.10 

5.สรุปจากผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานท่ี1และสมมติฐานท่ี 2พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานท่ี3 พบว่า ด้านสินค้า ด้านราคาและด้านการบริการ มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้บนFacebookมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบนFacebook มีทั้ งหมด 4 ตัวแปร  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสัมพนัธ์  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05  ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การบริการ มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ืออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน

Facebook หลงัจากการดาํเนินการวิจยัแลว้ มีตวัแปรอิสระบางตวัท่ีไม่มีผลกบัตวัแปร

ตาม   

 

 

 

Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

 Statistics 

B Beta Tole 

rance 

VIF 

(Constant) 2.927  10.465 0.00   

สินคา้ 0.367 0.385 6.918 0.00 0.443 2.256 

ราคา 0.214 0.269 4.287 0.00 0.350 2.857 

โปรโมชัน่ -.013 -0.018 -.330 0.742 0.448 2.230 

การบริการ 0.081 0.138 3.113 0.002 0.698 1.433 

 R = 0.676  R2= 0.458  Adjusted R Square = 0.452Std.  

Error of the Estimate=1.119 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบนFacebook 

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .833 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .342 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .568 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .782 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .442 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมการใช้Facebookทีแ่ตกต่าง มผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าทางFacebook

แตกต่างกนั 

ดา้นความถ่ีในการใชง้าน F-Test .767 ปฏิเสธ 

ดา้นระยะในการใชง้าน F-Test .223 ปฏิเสธ 

ดา้นความถ่ีในการสัง่ซ้ือ

สินคา้ 

F-Test .155 ปฏิเสธ 

ดา้นความสนใจในการซ้ือ

สินคา้ 

F-Test .383 ปฏิเสธ 

ดา้นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียใน

การซ้ือสินคา้ 

F-Test .060 ปฏิเสธ 

ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัใน

การใชง้าน 

F-Test .882 ปฏิเสธ 

 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลอืก

ซื้อสินค้นบน facebook 

ดา้นสินคา้ MRA .000  ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นโปรโมชัน่ MRA .742 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริการ MRA .002 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นเพศ – เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookท่ีไม่

แตกต่างกนั 

 ดา้นอายุ – อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookไม่

แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้บน Facebookท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นอาชีพ – อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นรายได ้– รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้ Facebookที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ทาง Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นความถ่ีในการใชง้าน Facebookท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

สินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านระยะในการใช้งาน Facebookท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

สินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านความถ่ีในการสั่ง ซ้ือสินค้าบน Facebookท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านความสนใจในการซ้ือสินคา้บน Facebookท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ดา้นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 
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ด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้งาน Facebook ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

 จากสมมติฐานท่ี1และสมมติฐานท่ี 2พบวา่ ไม่มีปัจจยัใดท่ียอมรับสมมติฐาน

ท่ีผูว้ิจยัตั้งไวไ้ด ้ผูว้ิจยัมองว่า Facebookเป็นการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนซ่ึง Facebook

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้าํนวนมากซ่ึงไม่จาํกดั เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

ในบางคร้ังเราเห็นไดจ้ากช่ือโปรไฟล์ Facebook ไม่ไดต้ั้งเป็นช่ือจริง อาจเป็นช่ือ

สมมติหรือช่ือเล่นท่ีตั้งกนัเองเพราะ Facebook ไม่มีขอ้จาํกดัท่ีตอ้งใชข้อ้มูลจริง ทาํให้

โลกของ Facebook เขา้ถึงไดก้บัทุกคน  จึงส่งผลให้ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมไม่ยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้นบน  Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ 

 ดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดับนัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00   

 ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดับนัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00 

ดา้นโปรโมชัน่มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.74  

ดา้นการบริการมีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00 
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จากสมมติฐานท่ี3 พบว่า ด้านสินค้า ด้านราคาและด้านการบริการ มี

ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebookของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัมองว่า การซ้ือขายบน

Facebook จาํเป็นตอ้งเน้นในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดเพราะการซ้ือสินคา้บน

Facebook ผูซ้ื้อไม่สามารถจบัตอ้งส่ิงของได ้ทาํให้ตอ้งมีแรงจูงใจอยา่งอ่ืนเพื่อให้ผูซ้ื้อ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน เช่น บริการออกค่าขนส่งฟรี มีส่วนลดและของแถมราคาท่ีถูกกวา่

ร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26)ดงัปรากฏอยูใ่นบทท่ี 2กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือ

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทาง

การตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ

รัตนา วงคชุ์มภู,2552 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น Hi5

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด   มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น Hi5 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวิจยัเร่ือง“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชผู้ท่ี้สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดออนไลน์โดยเฉพาะการทาํการตลาดใน 

Facebook เพื่อความประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจ ดงันั้น ผูป้ระกอบกอบ

การควรคาํนึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ ดา้นราคาและดา้นบริการ 

ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้นั้นๆเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดอยา่งเดียว ฉะนั้น

ผูท่ี้จะทาํวิจัยคร้ังต่อไป สามารถวิจยัถึงทัศนคติ และพฤติกรรมได้ เพื่อทราบถึง

ทศันคติและพฤติกรรมองผูบ้ริโภคแบบเจาะจง 
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 2. การวิจยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัตลาดใหม่ๆเช่น Instagram Twitter เพื่อ

เพิ่มช่องทางการขายสินคา้ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

 3. การศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้ น สามารถศึกษากลุ่มตัวอย่าง อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัพื้นท่ี

ในการทาํการวจิยั 

 4. ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านโปรโมชั่น ดา้นการให้บริการ ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวิจยัใน

คร้ังต่อไปควรเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้ครบทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ เป็นตน้ และควรเพิ่มตวัแปรตาม เช่น ดา้น 

IMC ดา้น4c marketing เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ของการฝึกอบรมของตัวแทน AIA กบัการเพิม่ประสิทธิภาพ 

การปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

(THE  RALATIONSHIP OF TRAINING AND OPTIMIZATION OF AIA 

INSURANCE AGENTS SOLD IN BANGKOK  METROPOLITAN) 

ศรัณยธ์ร ตนัเรืองฤทธ์ิ 1    กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุดและใช้สถิติ

ต่างๆ  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-Test  และ MRA 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 237 คน มีอายุ 31 - 40 ปี 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายงุานตํ่ากวา่  1 ปี ตาํแหน่งเป็น

ตวัแทนประกนัชีวติ และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 30,000 โดยมีพฤติกรรมท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือเขา้รับการอบรมเฉล่ียต่อเดือน 7 - 9  คร้ัง(8.3750)  ออกขายประกนั

ชีวิต เฉล่ียมากกวา่ 9 คร้ัง(7.8385)  ขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 9  คร้ัง

(8.4615)  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม คือ การตอ้งการเขา้สังคมในกลุ่มทาํงานใน

ลกัษณะเดียวกนั(8.3333)  ทกัษะ ความรู้และความสามารถของวิทยากรคือ วิทยากร

สามารถให้คาํแนะนํา ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (7.8596)  ความสนใจเรียนของผู ้

ฝึกอบรม คือ ผู ้อบรมมีความส่วนร่วมในการฝึกอบรมสมํ่ าเสมอ(7.6441)  การ

ประเมินผลการฝึกอบรม  คือ เน้ือหา/กิจกรรม สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้

ประโยชน์และประยุกต์ใชใ้นการทาํงานได ้และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูอ้บรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ได(้7.92) รองมาคือ ผูอ้บรมสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยกุตใ์นการปิด

การขาย(7.82) และ ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของผูอ้บรม(7.8)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมเร่ือง จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ัง

ท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือน  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นหลกัสูตร

เร่ืองราคาค่าหลักสูตรมีความเหมาะสม มีความมั่นใจต่อหน้าผู ้มุ่งหวงัมากข้ึน  

สามารถนาํความรู้มา โน้มน้าวจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได้  และนาํ

ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้ท มีความสัมพนัธ์กับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :  การฝึกอบรม  ตวัแทน AIA  ปิดการขายประกนั 

    ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study. To determine the relationship of 

training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok Metropolitan. 

The sample group of this survey was 400 people. The survey tools were 

questionnaires which being done by the samples with convenience sampling 

random. To use percentage, average and standard deviation as a means for 

Statistical analysis while t-test (Independent Sample t-test), F-test (One – Way 

ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis). 

 From this study, it was found that the majority of respondents was female : 

237 people with range between 31-40 years, marriage, , holding Bachelor degree, 

working as AIA Insurance Agent less than 1 year and the average monthly income 

less than 30,000 baht. 

For training behavior factor, it was found that respondents mostly had 

frequency of training 7-9 Times(8.3750)  ,  meet their customers more than 9 

times(7.8385)  , life insurance products sold more than 9 times(8.4615), identify the 
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reason for training: need to join similar group, essential skills for trainers : give a 

clear answers & smart advice (7.8596),  the interesting of attendee at a meeting : 

had participated in a training program (7.6441), training programs evaluation : 

information conveyed  and applied in work (7.92), applied for closing sale (7.82), 

the information are meets the expectations of the participants (7.8) 

The difference of demographic factors – education influenced relationship 

of training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok Metropolitan. 

The difference of training behavior and training course factor – frequency 

of training per month, Life insurance products sold per month, reason for training,   

training course fee, information conveyed  and applied in work influenced 

relationship of training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok 

Metropolitan. 

KEYWORDS : Training , AIA Insurance Agents Sold 

บทนํา 

เอไอเอ ประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจประกนัชีวิตมานานกวา่ 70 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2481 และเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มบริษทัเอไอเอ นอกจากธุรกิจประกนั

ชีวิตแลว้ เอไอเอ ประเทศไทย ยงัให้บริการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ ประกนั

สินเช่ือ ประกนัภยักลุ่ม และบริการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เอไอเอ ประเทศไทยมุ่งพฒันาตวัแทนประกนัชีวิตและพนกังานให้มีคุณภาพ 

มีทกัษะความ ชาํนาญด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2546 เอไอเอไดส้ร้าง

ศูนยฝึ์กอบรมแห่งแรกท่ีอาคารสาทร ซิต้ี ทาวเวอร์ นบัเป็นศูนยฝึ์กอบรมของเอไอเอ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์ และส่ือการ เรียน

การสอนท่ีทนัสมยัครบวงจร นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัหลกัสูตรฝึกอบรมตวัแทนฯ ท่ีได้

มาตรฐานทดัเทียมกบั หลกัสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้ตวัแทนฯ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คาํปรึกษาแนะนาํลูกคา้ในดา้น
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การประกนัชีวิต และการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นท่ียอมรับว่า

ตวัแทนประกนัชีวติ เอไอเอมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทาํงานอยา่งมีระบบ  

จากการท่ีปัจจุบนัธุรกิจการประกนัชีวิตมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบ

กบัจาํนวนของตวัแทนประกนัในแต่ละเดือนท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  และพร้อมกบัการเกิด

ใหม่ของคู่แข่งทางธุรกิจจาํนวนมาก โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยเ์กือบทุกแห่งไดเ้ร่ิม

เขา้มามีส่วนแบ่งการตลาด ทาํให้ตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้เกิด

ความชาํนาญในสายอาชีพ โดยการฝึกอบรมพฒันาสร้างความเช่ียวชาญให้ครอบคลุม

หลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า   ดังนั้ นการฝึกอบรมจึงมี

ความสําคญัต่อการพฒันา เพื่อเพิ่มศกัยภาพตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพนูความรู้บุคคล อนัจะนาํไปสู่การปิดการขายท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ีน   และส่งผลธุรกิจประกนัชีวติเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืในอนาคต  

การฝึกอบรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมึความสําคญักบัองคก์ร  เพราะการฝึกอบรมท่ี

ดีนั้นนอกจากจะพฒันาความสามารถของบุคคลากร ยงัช่วยในเร่ืองการเปล่ียนทศันคติ  

พฤติกรรม  พฒันาจิตใจ  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม   ซ่ึงเป้าหมายท่ีทุกองค์กร

ต้องการคือ ผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจ  บริษทัจึงต้องคิดค้นหากลยุทธ์ เพื่อ

แข่งขนัและพฒันาองค์การให้กา้วหน้าต่อไปดว้ยเวลาท่ีเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปิดการขายประกนั 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการฝึกอบรม ท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นหลกัสูตรในการฝึกอบรม ท่ีสัมพนัธ์กนัทาํให้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 
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สมมุติฐานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบั

การศึกษา  อายงุาน   ตาํแหน่งงาน   รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปิดการขายประกนั 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันในเร่ือง จาํนวนคร้ังในการเข้ารับการ

ฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ังในการออกขายประกันชีวิต เฉล่ียต่อเดือน  

จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวติได ้เฉล่ียต่อเดือน  เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม  ทกัษะ

ความรู้และความสามารถของวิทยากร  ความสนใจเรียนของผู ้ฝึกอบรม  การ

ประเมินผลการฝึกอบรม   มีผลต่อประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

3. ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงั

เวลาท่ีใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม  การ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง ราคาค่า

หลกัสูตรมีความเหมาะสม  มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน สามารถโนม้นา้วจิด

ใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

อยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้สามารถนาํ

เอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกต์ในการปิดการขายมีความสัมพันธ์ ต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเป็น

องคค์วามรู้ใหม่ในธุรกิจการฝึกอบรมและการพฒันาประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนาํผลการศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรอบรม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 

3. เพื่อให้เป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจได้ศึกษาคน้ควา้ต่อในเร่ืองของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับการฝึกอบรม 
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ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อายงุาน  ตาํแหน่งงาน รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

1. จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน 

2. จาํนวนคร้ังในการออกขายประกันชีวิต เฉล่ียต่อ

เดือน 

3. จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวติได ้เฉล่ียต่อเดือน 

4. เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม 

5. ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของวทิยากร 

6. ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม 

  

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1. ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 

2. เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 

3. มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง 

4. ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม 

5. ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน 

6. ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้

7. ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้

9. ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกต์ในการปิดการ

 

 

 

ประสิทธิภาพ

การปิดการขาย 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาท่ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

อาชญัญา  รัตนอุบล  (2540 : 8) กล่าวว่าการฝึกอบรมมีความสําคญั และ

จาํเป็นในการพฒันาประชากร และบุคลากร ซ่ึงทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

หลายประการตามไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1. การฝึกอบรมช่วยป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยการสร้างเสริม

ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

2. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยการสร้างเสริม

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการแกปั้ญหาและฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหานั้น ๆ 

3. การฝึกอบรมช่วยประหยดัรายจ่าย  เพราะการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจดั

ข้ึน ในระยะเวลาสั้น ภายในงบประมาณจาํกดัและไดผ้ลคุม้ค่าตามวตัถุประสงค ์

4. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซ่ึงอาจจดัในเวลาเรียนตามปกติ หรือในวนัหยดุสุดสัปดาห์ก็ได ้

5. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีก่อให้เกิดความสามคัคี เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  ทาํกิจกรรมร่วมกนั  

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

6. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเช่ือมัน่ใน

งาน กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาและอุปสรรค              

7. การฝึกอบรมเป็นวธีิการท่ีสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ 

จากความสําคญัของการฝึกอบรมสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีความสําคญัต่อ

การป้องกนัปัญหา และการแกปั้ญหา  อนัเกิดจากความรู้ ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง  ช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร เป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั

ระหว่างบุคลากร รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานให้แก่บุคลากร 

และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ  
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พรพจน์ เพช็รทวีพรเดช (2547) กล่าววา่ พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การ

กระทาํกิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรือวิธีการและเทคนิคในการเรียนของ

นักเรียน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี

กาํหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอด้วยความพึงพอใจ และ

มานะพยายามท่ีจะพฒันาการเรียนใหดี้ข้ึนโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือตวัแทนประกนัชีวิตท่ีอบรม

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซ่ึงผู ้ตอบ

แบบสอบถามตอ้งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีมี เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบั

การศึกษา  อายงุาน  ตาํแหน่งงาน   รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัจะทาํการเก็บตวัอยา่งโดยใช้

ตาราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 

95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บ

ทั้งหมด 400 ชุด 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t – Test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิง จาํนวน 237 คน มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอายงุานตํ่ากวา่  1 ปี ตาํแหน่งเป็นตวัแทนประกนัชีวิต และมีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 30,000 

2.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเขา้รับการอบรมเฉล่ียต่อเดือน 7 - 9  คร้ัง

(8.3750)  ออกขายประกนัชีวติ เฉล่ียมากกวา่ 9 คร้ัง(7.8385)  ขายประกนัชีวติได ้เฉล่ีย

ต่อเดือนมากกว่า 9  คร้ัง(8.4615)  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม คือ การตอ้งการเขา้

สังคมในกลุ่มทาํงานในลกัษณะเดียวกนั(8.3333)  ทกัษะ ความรู้และความสามารถ
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ของวิทยากรคือ วิทยากรสามารถให้คาํแนะนาํ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (7.8596)  

ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม คือ ผูอ้บรมมีความส่วนร่วมในการฝึกอบรมสมํ่าเสมอ

(7.6441)  การประเมินผลการฝึกอบรม  คือ เน้ือหา/กิจกรรม สามารถนาํความรู้ท่ี

ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้ 

3.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านหลกัสูตร ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการเพิม่ประสิทธิภาพ

การปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผูอ้บรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังานได้(7.92) 

รองมาคือ ผูอ้บรมสามารถนาํเอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกตใ์นการปิดการขาย

(7.82) และ ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของผูอ้บรม(7.8)  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมเร่ือง จาํนวนคร้ัง

ในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อ

เดือน  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นหลกัสูตรเร่ืองราคาค่าหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน  สามารถนาํความรู้มา โนม้นา้วจิดใจ 

หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ และนาํความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฎิบติังานไดท้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจยัดา้นหลกัสูตรการอบรม ต่อประสิทธิภาพการ

ปิดการขาย 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) .857 .384  2.234 .026   

ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงั

ของท่าน 

-.057 .053 -.055 -1.086 .278 .482 2.075 

เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความ

เหมาะสม 

-.039 .049 -.038 -.804 .422 .546 1.830 

มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง .032 .030 .047 1.063 .288 .637 1.569 

ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม .114 .033 .154 3.434 .001 .621 1.611 

ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงั

มากข้ึน 

.138 .056 .133 2.446 .015 .418 2.394 

ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือ

แสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้

.353 .068 .320 5.217 .000 .330 3.030 

ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

.023 .071 .021 .325 .745 .303 3.304 

ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้

.198 .076 .168 2.587 .010 .293 3.413 

ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการ

อบรมมาประยกุตใ์นการปิดการขาย 

.118 .065 .105 1.815 .070 .371 2.694 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.721a .520 .509 1.29297 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) =.721a  แสดงว่าความสัมพนัธ์ของการ

ฝึกอบรมของตวัแทน AIA กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายในเขตกรุงเทพฯ 

และ ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มี

ค่ามาก) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) = 0.520 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นหลกัสูตร

การอบรมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย คิดเป็น 52% ตวัแปรอิสระ 

สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 52  ท่ี

เหลืออีก 48 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.29297 หมายความ

วา่การประมาณค่าของหลกัสูตรการอบรมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย มี

ความคาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั 1.29297 

จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย = .857 – 0.057 (ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความ

คาดหวงัของท่าน) - 0.039(เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม) + 0.032(มีการ 

Workshop ลงมือปฎิบติัจริง) + 0.114(ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม) + 0.138(

ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน) + 0.353(ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือ

แสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได)้ + 0.023(ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด

ได้อย่างถูกตอ้ง) + 0.198 (ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฎิบติังานได)้ +  0.118(ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยุกตใ์นการ

ปิดการขาย) 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป

ประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังานได ้มีค่า 3.413 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่า

นอ้ยท่ีสุดคือ การนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้มีค่า 0.293 ซ่ึง

ไม่ตํ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Malticollinearily 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด่รหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการ

ขายในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล อย่างมีนัยยะสําคญัท่ี 0.05 ทาํให้เกิดกรอบ

แนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย = a + b4(ราคาค่าหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม) + b5 (มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน) + b6(สามารถโนม้นา้วจิดใจ 
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หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได้) + b8 (ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได)้ 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อกบัประสิทธิภาพการปิดการขาย 

1. เพศ T-Test .070 ปฎิเสธ 

2. อาย ุ F-Test .567 ปฎิเสธ 

3. สถานภาพ F-Test .210 ปฎิเสธ 

4. ระดบัการศึกษา   F-Test .000 ยอมรับ 

5. อายงุาน    F-Test .655 ปฎิเสธ 

6. ตาํแหน่งงาน    F-Test .053 ปฎิเสธ 

7. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน F-Test .142 ปฎิเสธ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมมีผลต่อกบัประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั  

1. จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน 

2. จาํนวนคร้ังในการออกขายประกนัชีวิต เฉล่ียต่อเดือน 

3. จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือน 

4. เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม 

5. ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของวิทยากร 

6. ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 
 

.003 

.174 

.017 

.024 

.584 

.875 

.875 

ยอมรับ 

ปฎิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

สมมุตฐิานที่ 3 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรมีผลต่อกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการปิดการขาย 

1. ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 

2. เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 

3. มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง 

4. ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม 

5. ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน 

6. ท่านสามารถโน้มน้าวจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผู ้

มุ่งหวงัได ้

7. ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

 

MRA 

.278 

.422 

.288 

.001 

.015 

.000 

 

.745 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

ปฎิเสธ 

8. ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฎิบติังานได ้

9. ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยกุตใ์น

การปิดการขาย 

MRA 

 

MRA 

.010 

 

.070 

ยอมรับ 

 

ปฎิเสธ 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของการฝึกอบรมของตวัแทน AIA กบัการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้าน

พฤติกรรม และปัจจยัดา้นหลกัสูตร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จาํนวน 400 

ตวัอย่าง และใช้สถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ Multiple Regressions 

Analysis (MRA) และ ผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี และ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เพื่อ

นาํมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี 

 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของอาํพนัธ� เอมอ่ิม ท่ีพบว่า

ระดบัการศึกษาของตวัแทนประกนัชีวติมีความสัมพนัธ�กบัการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติอย�างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมดา้นเหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม มีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของพิมพว์ดี ไทยทอง ท่ีพบวา่ผู ้

เขา้รับการอบรมทราบวตัถุประสงค์ก่อนการเขา้ฝึกอบรม มีความสําคญัต่อการอบรม

อยา่งมาก 

 ดา้นปัจจยัดา้นหลกัสูตรดา้นการใชค้วามสามารถนาํความรู้มา โนม้นา้วจิด

ใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของพิมพว์ดี  ไทยทอง 

ท่ีพบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรม ท่ีสําเร็จตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของบริษทั สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองงานดา้นประกนัชีวติ แก่ผูมุ้่งหวงัและบุคคลทัว่ไปได ้ 
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ข้อเสนอแนะ    

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. งานวิจัยได้ทาํกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริษัท เอไอเอ จํากัดเท่านั้ น 

ดงันั้นเพื่อใหค้รอบครุมธุรกิจประกนัชีวติควรทาํการศึกษาวิจยัในบริษทัอ่ืนดว้ย 

2. การฝึกอบรมส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปิดการขาย ส่งผลทาํให้

ตวัแทนประกนัชีวิตประกอบธุรกิจให้ไดม้ัน่คงย ัง่ยืน การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้องค์กร

แกไ้ข ปรับปรุงพฒันาการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยศึกษาปัยจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน เช่น พฤติกรรมการทาํงาน วฒันธรรม

องคก์ร ปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนๆเช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เป็น

ตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และ 

พระราชบัญญติัการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ.2542. 

คฑาวธุ พรหมายน. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตาํรวจ กองตรวจ 

คนเข้าเมือง :ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตาํรวจฝ่าย1 ฝ่าย2 วทิยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2545. 

เครือวลัย ์ ล่ิมอภิชาต. หลักและเทคนิคการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา : แนวทางการ 

วางแผนและเขียนโครงการและการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : สยามศิลป์ 

การพิมพ,์2537. 

ฆนทั ธาตุทอง. เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพเ์พชรเกษม.2550. 

ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ.์ การพัฒนาหลักสูตร: หลกัการและแนวปฏิบติั. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพอ์ลีน เพรส.2539. 
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ชาญ สวสัด์ิสาลี. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดาํเนินการฝึกอบรมอย่างมี 

ประสิทธิผลกรุงเทพฯ : สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ.,2547. 

ชูเกียรติ ประมูลผล. การประกันชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2531. 

ชูศรี พนัธุ�ทอง. การประกันภัย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2534. 

ณฐัริกา นวมทองและคณะ. ปัจจัยในการสร้างประสิทธิภาพของการฝึกอบรมการ 

คน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัมหิดล 

2545. 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ .ไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท.์ การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพล 

เรือน กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2537. 

ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ัน 

มธัยมต้นสังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัปราจีนบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.

(จิตวทิยาการแนะแนว).กรุงเทพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ.2541. 

ทิพยพ์รรณ นพวงค.์ คุณภาพของคนกับเวลา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: 

บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหิดล,2533. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช,2526. 

ธีรยทุธ์  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา. แนวการศึกษาชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับ

ประถมศึกษา(หน่วยท่ี 1-7).นนทบุรี :  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

2536. 

น.ต.ภูวนยั เกษบุญชู รน. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข�าราชการกองทัพเรือ: 

ศึกษากรณีข�าราชการสังกัดกองเรือภาคท่ี 1  วทิยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารทัว่ไป ศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยับูรพา2550. 

นนัธิยา ขมุกระโทก. บทบาทของผูชาํนาญการดานการประกันชีวิตท่ีมีตอประ

สิทธิภาพดานการประกันชีวิตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด 

(มหาชน) เขตพืน้ท่ีวิสุทธิกษตัริย์  กรุงเทพมหานคร  วทิยานิพนธ์ธุรกิจ

มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ).  มหาวทิยาลยับูรพา,2551. 
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นารีรัตน   ตั้งสกุล.  ความตองการในการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร

ตาม 

ทัศนะของผูบริหารและผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามญัศึกษา จังหวดันครพนม.  วทิยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต  สาขา

บริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครพนม,2542. 

บรรยงค�โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: รวมสาส�น, 2543. 

ประณต เคา้ฉิม. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1. 2549. 

ประเวศน� มหารัตน�กุล. การบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวทางใหม�. กรุงเทพฯ 

: 

สมาคมส�งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ�น) , 2542. 

ปิยรัตน์  ชุณหศรี.  การเพ่ิมพูนสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยการ 

ฝึกอบรม  กรณีศึกษา 5 บริษัทในเครือซัมมิทกรุ๊ป. วทิยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา,2548. 

พรพจน์ เพช็รทวพีรเดช. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สารนิพนธ์ การศึกษา

มหาบณัฑิต (จิตวทิยาพฒันาการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ.2547. 

พิมพว์ดี  ไทยทอง. ประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพืน้ฐานด้านประกันชีวิตของ

บริษัท เอไอเอ จาํกัด เขตกรุงเทพมหานคร  วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต.  คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเหลา้เจา้คูณทหาร

ลาดกระบงั, 2547. 

พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: เทียนฝ่าการพิมพ.์2549. 

ฝนทิพย ์จิตตจ์ารึก. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมกับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีมของตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2545. 

 

ภิญโญ สาธร. หลักการบริหารการศึกษา (พิมพ์คร้ังท่ี3). กรุงเทพมหานคร:  

ไทยวฒันาพานิช,2531 

มาลินี เชษฐโ์ชติศกัด์ิ. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทาํประกันชีวิตในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

2534. 

ระพี แกว้เจริญ . ฑิตยา สุวรรณะชฎ. การแบ่งเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพล 

เรือนในระดับบริหารอาวโุส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์าํนกั 

นายกรัฐมนตรี, 2510. 

เรียม ศรีทอง. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพ : เธิร์ดเวฟเอด็ดูเคชัน่ จาํกดั 

 2542. 

วฒันา  ช่ืนวงศา. ผลของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองกิจกรรมนาฏศิลป์สาํหรับครู 

สอนดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.  

( การบริหารการศึกษา ). ชลบุรี :บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2536 

วจิิตร อาวะกุล . การฝึกอบรม . กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2537. 

วชิิต  สุรัตนเรืองชยั. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการป้องกันและ 

ควบคุมโรคเอดส์สาํหรับครูประถมศึกษา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ด. ( การวจิยั

และการพฒันาหลกัสูตร ).กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534. 

วรัิช สงวนวงศว์าน. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกูพันของข้าราชการต่อกองสารวัตร 

นักเรียนกรมพลศึกษา. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

รัฐศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2531. 

วนิ  เช้ือโพธ์ิหกั. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537. 

ศรีระพร จนัทโนทก. ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ 

 การศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 2538. 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืน  ๆ. การบริหารตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร : 

ธีระฟิลมแ์ละไชเทก็ซ์ ,  2541. 

สถิต คาํลาเล้ียง. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของช่างอากาศ : ศึกษาเฉพาะ กรณี

กองการปีนทหารเรือ. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2544. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.กรุงเทพ : บริษทั อกัษรา 

พิพฒัน์ จาํกดั, 2543. 

สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช,2519. 

สมยศ นาวกีาร. การบริหาร. พิมพ�คร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ�บรรณกิจ.

2545. 

สมหวงั บุญสิทธ์ิ.  การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของข้าราชการครู สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดั

ขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาการทดสอบและวดัผลการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2546. 

สาโรจน� โอพิทกัษ�ชีวนิ. โลกของ CEO. พิมพ�คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

2546. 

สุดใจ เดชธนมงคลชยั. ป�จจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจประกันชีวิต. กรุงเทพฯ : 

วทิยานิพนธ�ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2545. 

สุจิตราภรณ์  วงษศ์รีแกว้. ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ร้านอาหารไทยในเขตอาํเภอเมืองจังหวัดเลย. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549. 

สุทศัน์ สีแกว้เขียว. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา 



654 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

การศึกษาช้ันสูงวิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 
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ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ทีม่ีผลต่อการใช้บริการซ้ําโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

(FACTORS AFFECT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT USING 

SERVICE REPEATEDLY PRIVATE HOSPITAL IN THE BANGKOK 

METROPOLITAN AND SUBURBAN AREA) 

เอนกพงศ ์ โคตา 1
   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ       

2
 

___________________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ า

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) 

เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการจดัการลูกคา้

สัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยคุณภาพการให้บริการกับการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน 

การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ

แบบสอบถามปลายปิดและการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชใ้ชค้่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ 

MRA สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้ว่า  (1) ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์พบว่า อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่ง 

---------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



658 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 
 

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์พบว่า 

ดา้นการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ และดา้นการเก็บรักษาลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบว่า  ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ทางการแพทยเ์ทคโนโลยี และดา้นความสะดวกในการรับบริการ  ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์, คุณภาพการใหบ้ริการ, การตดัสินใจ, 

โรงพยาบาลเอกชน 

ABSTRACT 

 The study for factors affect customer relationship management using 

service repeatedly private hospital in the Bangkok metropolitan and suburban area. 

The purpose of the study: (1) to investigate the different factors of demography 

result to repeatedly using service of private hospitals (2) to study the relationship 

between factors of customer relationship management and using service repeatedly 

of Private Hospital (3) to study the relationship between service quality and the 

using service repeatedly of a private hospital. This study survey samples of 400 

customers of private hospital in the Bangkok metropolitan and suburban area 

randomly. The methodology to be used in this research is a closed ended 

questionnaire and data analysis by using varieties of statistics method including 

percentage, average value, standard deviation, t-test, F-test (One Way ANOVA) and 

MRA for data analysis. The study can be concluded that  (1)  The result shows that 

the differences of occupation, income, educational level, marital status of 

demographic factors are influences on the decision to use the services of private 

hospitals repeatedly. Statistically significant at the 0.05 level. 
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(2) Factors of customer relationship management found out that the differences of 

creating a customer database and storing customer retention are influences on the 

decision of using services of private hospitals repeatedly. Statistically significant at 

the 0.05 level. (3) The quality of service factors found out the differences of medical 

equipment technology and ease of service are influences on the decision of choosing 

using service of hospital. Statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: customer relationship management, service quality, a decision, a private 

hospital. 

บทนํา 

แมใ้นช่วงท่ีผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตวั อนัเป็นผลจาก

ปัจจยัลบต่างๆ ทั้งราคานํ้ ามนั ความวุ่นวายทางการเมือง อตัราดอกเบ้ียและภาวะค่า

ครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนส่งผลให้กําลังซ้ือของผู ้บริโภคลดลง แต่ธุรกิจของ

โรงพยาบาลเอกชนรายไดย้งัมีแนวโน้มขยายตวัเน่ืองจากผูป้ระกอบการขยายสาขา

และเครือข่ายการให้บริการอย่างต่อเน่ืองประกอบกับชาวต่างชาติสนใจเข้ามา

รักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอนัเป็นผลจากการแพทยข์องไทยมีพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี

และบุคคลากรมีความสามารถเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ  

 การดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดในโรงพยาบาลเอกชนจาํนวนมาก 

กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผูใ้ช้บริการกลับมาใช้บริการอีกคร้ังหน่ึง การปรับตัว

อย่างไรของโรงพยาบาลเอกชนท่ามกลางการแข่งขนัจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ แต่ละ

โรงพยาบาลเอกชนจะนํากลยุทธ์อย่างไรมานาํเสนอให้กับผูใ้ช้บริการ กลับมาใช้

บริการอยู่ตลอดเวลา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ก้อเป็นส่วนหน่ึง การศึกษาเพื่อ

วิเคราะห์ผลต่อการใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน  เพื่อนาํมาเปรียบเทียบลกัษณะ

ของการใหบ้ริการใหป้ระสิทธิผลมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน  
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์กบัการใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการกบัการใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ของโรงพยาบาลเอกชนใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผูส้นใจใหไ้ดรั้บรู้ โดยสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ผลของการศึกษาวจิยัจะเป็นแนวทางใหก้บังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 

 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ 

 2 ปัจจยัคุณการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ 

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม การกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และการ

เก็บรักษาลูกคา้  

 3 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย  แพทยเ์ฉพาะทาง ระบบการ

ใหบ้ริการ อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยเ์ทคโนโลย ีความสะดวกในการรับบริการ 

และ สวสัดิการ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ า

โรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

สอดคลอ้งกนั ภายใตก้รอบของการวจิยัเพื่อนาํเสนอทฤษฎี แนวคิดตลอดจนแนวทาง

ดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์(CRM)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

4. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์(CRM) 

 สมเจตน์ อิงคธีรวฒัน์ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เป็นวิธี

ปฏิบติัดา้นการตลาด (Marketing Pratice) ซ่ึงองคก์ารใชป้ระโยชน์สูงสุดการทรัพยสิ์น

ท่ีเรียกวา่ความรู้เก่ียวกบัลูกค่า (Knowledge of the customer) เพื่อเปล่ียนความสัมพนัธ์

ท่ีมีกบัลูกคา้ให้เป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) ตลอดระยะเวลาแห่งความ

เป็นลูกคา้ (Customer Lifetime) สร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interactions) ระหวา่งองคก์ารและ

ลูกค้าในทุกแง่มุม กล่าวคือ ตั้ งแต่ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารท่ีกระจายออกไปโดย

องคก์ารตลอดถึงจนการท่ีลูกคา้ติดต่อกบัองคก์ารผา่นช่องต่างๆเช่น Web site, e-mail 

หรือการสนทนาด้วยเสียง และสําเร็จลงด้วยการตอบสนองของหน่วยงานต่างๆ 

ภายในองค์การจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดส้รุปความหมายของการจดัการลูกคา้

สัมพนัธ์ได้ว่า หมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าและผูท่ี้มีโอกาสจะมาเป็น

ลูกคา้ดว้ยการสร้างความเขา้ใจในการตอบสนองดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการผ่าน

ช่องทางต่างๆเพื่อสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มมากข้ึนความตอ้งการของลูกคา้ 

โดยวเิคราะห์ความตอ้งการ ความชอบและพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อทาํการตอบสนอง

ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการผา่นช่องทางๆเพื่อสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มมาก

ข้ึน 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการ 

 สมวงศ์ พงษ์สถาพร (2550) เสนอความเห็นไวว้่าคุณภาพการให้บริการเป็น

ทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ (Tolerance Zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคลและ

ความพึงพอใจน้ี เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจ 

 วุฒิชัย จ ํานงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเร่ืองของการจัดการท่ี

หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบติังานทุกๆ 

เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อดาํ เนินการไปสู่วตัถุประสงค์ อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจ

พิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจ  

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 นภสันนัท ์โตร่ืน (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ของร้านสตาร์บคัส์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการบริการลูกคา้

สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ของร้านสตาร์บคัส์อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาตามลกัษณะ

ความสัมพนัธ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ งานบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นการ

สร้างความสัมพนัธ์ดว้ยคุณค่าเพิ่ม ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ให้ความรู้เฉพาะดา้น 

ดา้นการสร้างความ สัมพนัธ์ดว้ยรางวลัและดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยเง่ือนไข

สัญญาอยูใ่นระดบัดี 

 จารุวรรณ ปัญญาศิริ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการรับรู้การบริหาร

ลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของไทยยี่ห้อหน่ึงของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั รายได้

เฉล่ียแตกต่างกนั และ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดา้นการรับรู้การบริหาร
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ลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางระดบัสถิติท่ีระดบั 0.05 และการรับรู้

ต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  มิอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของไทยยีห่อ้หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครใน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

 อาํภา สิงห์คาํพดู (2554) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ แรงจูงใจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตดัสินในเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ 

รายได้ การศึกษา และ ประเภทรถท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกประกันภยั

รถยนต์ท่ีแตกต่างกัน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญั  

 กมนวรรณ มัน่มาก (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความ

แตกต่างต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 ธนนพภา สุวดิษฐ์ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และส่ิงแวดล้อมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชน 

ในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีอายรุะดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั

มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
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 ณฐัธยาน์ ภทัรพิเศษวงศ ์(2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ของผูท่ี้ซ้ือสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 15-24 ปีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 –20,000 บาท ส่วนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์

มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีผล การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ และรายได้

ท่ีมีความแตกต่างกนั มีการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั และเพศ อายุ ระดบั

การศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั มีการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

     

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อายุ    

- อาชีพ  

- รายได้  

– สถานภาพ  

- การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 

- การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 

- การใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

- การกาํหนดโปรแกรมเพือ่สร้าง

ความสัมพนัธ์ 

- การเกบ็รักษาลูกค้า 

 

 

 

การใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลเอกชน 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

-  แพทย์เฉพาะทาง 

- ระบบการให้บริการ 

- อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

เทคโนโลย ี

- ความสะดวกในการรับบริการ 

- สวสัดิการ 
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สมมติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ , อาย,ุ อาชีพ , รายได,้ 

ระดบัการศึกษาสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีประกอบไปดว้ย การสร้างฐานขอ้มูล

ลูกคา้, การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม, การกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ 

และการเก็บรักษาลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีประกอบไปดว้ย  แพทยเ์ฉพาะทาง ,ระบบ

การใหบ้ริการ , อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์เทคโนโลย,ี ความสะดวกในการรับ

บริการ  และสวสัดิการ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปท่ีเขา้รักษาพยาบาลภายใน

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

เท่ากบั  400 คน ซ่ึงไดม้าจาก การใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Sampling) 

ไดแ้ก่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ แบบโควตา (Quota Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านปัจจยัการ

จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ และ ส่วน

ท่ี 4 แบบสอบถามดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1.หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & Percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการ

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และปัจจยั

คุณภาพการใหบ้ริการ 
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3.วเิคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระกนั โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent Sample  

4.วเิคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 

กลุ่ม  F-test ใชว้เิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

5.วเิคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 

ผลการวจัิย  

 จากการศึกษา ปัจจัยการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ า

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 อาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 70.8 รายไดต้่อเดือนเฉล่ีย 

20,001 – 30,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72.8 และ

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 เม่ือทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดงัน้ี 

สมมติฐานที ่1. 

 เพศ ท่ีแตกต่างกันมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนไม่แตกต่างกนั 

 อายุ ท่ีแตกต่างกันมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนไม่แตกต่างกนั 

 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที ่2 และ สมมติฐานที ่3 

 ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ และการ

เก็บรักษาลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้ แต่ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม และดา้นการกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ไม่มีความสัมพนัธ์

กับการตัดสินใจใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์เกือบทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ด้านการกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการได้แก่ ด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์

เทคโนโลย ีและดา้นความสะดวกในการรับบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้

บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้แต่ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 

ดา้นแพทยเ์ฉพาะทาง ดา้นระบบการใหบ้ริการและ ดา้นสวสัดิการ  ไม่มีความสัมพนัธ์

กับการตัดสินใจใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยปัจจัยคุณภาพการให้บริการเกือบทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้นด้านระบบการให้บริการ และด้าน

สวสัดิการท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 และสมมติฐานทั้ง 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.78 และ

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีระดบัร้อยละ 60 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี(Constant) 

การสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ 

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

การกาํหนดโปรแกรมเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ 

การเก็บรักษาลูกคา้ 

แพทยเ์ฉพาะทาง 

ระบบการให้บริการ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์

เทคโนโลย ี

ความสะดวกในการรับบริการ 

สวสัดิการ 

2.07 

0.11 

0.09 

-0.05 

 

0.12 

0.08 

-0.02 

0.32 

 

0.16 

-0.05 

0.31 

0.05 

0.05 

0.04 

 

0.04 

0.07 

0.08 

0.06 

 

0.05 

0.03 

6.68 

2.01 

1.64 

-1.37 

 

3.17 

1.18 

-0.21 

5.52 

 

3.24 

-1.16 

0.00 

0.05 

0.10 

0.18 

 

0.00 

0.24 

0.84 

0.00 

 

0.00 

0.10 

 

0.29 

0.29 

0.48 

 

0.29 

0.19 

0.12 

0.24 

 

0.35 

0.71 

 

3.42 

3.41 

2.09 

 

3.50 

5.35 

8.09 

4.16 

 

2.82 

1.40 

R =  0.78            R2 =  0.60            STD Eror = 0.78         F = 65.99         Sig. = 0.00    

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิตท่ีิใช้ คา่นยัสําคญัท่ีได้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานท่ี 1 

เพศ 

 

t-test 

 

0.09 

 

ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 0.57 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test 0.00 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-test 0.00 ยอมรับ 

สถานภาพ F-test 0.01 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.00 ยอมรับ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอิสระ สถิตท่ีิใช้ คา่นยัสําคญัท่ีได้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานท่ี 2 

การสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ 

 

MRA 

 

0.05 

 

ยอมรับ 

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม MRA 0.10 ปฏิเสธ 

การกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้าง   

ความสัมพนัธ์ 

 

MRA 

 

0.18 

 

ปฏิเสธ 

การเก็บรักษาลูกคา้ MRA 0.00 ยอมรับ 

สมมตฐิานท่ี 3 

แพทยเ์ฉพาะทาง 

 

MRA 

 

0.24 

 

ปฏิเสธ 

ระบบการใหบ้ริการ MRA 0.84 ปฏิเสธ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์

เทคโนโลย ี

 

MRA 

 

0.00 

 

ยอมรับ 

ความสะดวกในการรับบริการ MRA 0.00 ยอมรับ 

สวสัดิการ MRA 0.10 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมี

ผลต่อการใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มี

วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน (2) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับการใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการ
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กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จาํนวน 400 คน และใชค้่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึง

ทาํการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2556 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5 

อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 70.8 รายไดต้่อเดือนเฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท  คิดเป็นร้อย

ละ 27.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72.8 และระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 69.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ี

มีผลการต่อการใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน มีระดบัความคิดเห็นมาก ในทุกดา้น

ของปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ได้แก่ ดา้นการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ดา้นการใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ดา้นการกาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และดา้น

การเก็บรักษาลูกคา้ สาํหรับปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ในดา้นแพทยเ์ฉพาะทาง และดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์เทคโนโลยี ส่วน

ดา้นระบบการให้บริการ ด้านความสะดวกในการรับบริการ และด้านสวสัดิการ มี

ระดบัความคิดเห็นมาก 

 สาํหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ อาชีพ 

รายได ้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ เพศและอายุ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลเอกชนไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์

ได้แก่ ด้านการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ และด้านการเก็บรักษาลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และ ดา้นการ

กาํหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีพบว่า ปัจจัย
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คุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยเ์ทคโนโลยี และดา้น

ความสะดวกในการรับบริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่

ด้านแพทย์เฉพาะทาง ด้านระบบการให้บริการและด้านสวสัดิการท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั โดย

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ธนนพภา สุวดิษฐ์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลภาเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่แต่

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 นิธิวดี สุขโหมด(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

 จารุวรรณ ปัญญาศิริ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการรับรู้การบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของไทยยี่ห้อหน่ึงของลูกคา้

ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นการ

สร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ดา้นการกาํหนดโปรแกรม

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และ ดา้นการเก็บรักษาลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางของไทยยีห่อ้หน่ึงของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 อาํภา สิงห์คาํพดู (2554) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ แรงจูงใจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตดัสินในเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครกับบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์มี
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ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมในการตดัสินในเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

 กมลวรรณ มัน่มาก (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัการ

รับรู้คุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพิ่ความ

สามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการจัดการลูกค้า

สัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

โดยขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจัยด้านตราสินค้า ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีเลือกใชบ้ริการซํ้ าโรงพยาบาลเอกชน 

 3. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทันสมัย สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากข้ึน ซ่ึง

สามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั ท่ีสามารถช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต

ได ้
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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง 

หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (CONSUMERS’ TRUST IN CONTRACTORS AFTER  

THE MEGA FLOODS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 
 

อนุสรณ์  กาญจนอุปถมัภ ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างและศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านตราสินคา้ท่ีมีกบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ช้บริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยตรงกบับริษทั โปรแอคทีฟ พลสั จาํกดัและบริษทัพนัธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจภาย

ในช่วงปี 2554-2555 หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยั รวม 384 ตวัยา่ง 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง

ระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส โดยกลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้โดยให้ความ

ไวว้างใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจและ

ก่อสร้างไดต้ามสัญญา ราคาถูกกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ความสะดวกในดา้นเวลาติดต่อ 

การรับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบผลงานแล้ว 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของกลุ่มคนงานในการก่อสร้าง การมีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ไวใ้ช้งาน การวางแผนระบบงาน

ก่อสร้างท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล และผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างมีผลงาน

เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนั เป็นตน้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี

ผลต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ อาชีพ  ส่วนประสมทาง

การตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงั

วกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์และ

บริการก่อสร้าง แล ช่องทางจัดจาํหน่าย และปัจจัยด้านตราสินค้าทั้ง 2 ด้านมี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 

คําสําคัญ: ผูรั้บเหมาก่อสร้าง, ความไวว้างใจ, วกิฤตการณ์มหาอุทกภยั 
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study difference of personal factors influencing 

consumers’ trust in contractors and study relationship of marketing mix and brand 

factors with their trust by using questionnaire to collect data from group of either 

customer or decision maker to use the construction services from Proactive Plus 

Co.,Ltd. and its business alliance during 2011-2012 (After Mega Floods), totally 

384 samples. 

 The findings indicate that most of sample are male; have age in range of 

41-50 years; graduated in Bachelor’s degree; are working as a private firm 

employee; can earn monthly income in range of 30,001-50,000 baht in average; and 

got married.  Their comments on marketing mix and brand factors mostly trust in 
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various factors, including understandable and operational capacity, cheaper price 

than other service providers, convenience of contact time, guarantee to repair after 

sale service, knowledge-capacity-expertise of workers, reliable tools and machinery, 

systematic and standardized planning, and  known and acceptable works. 

The results of hypothesis testing indicate that difference of most personal 

factors with exception of gender and career have affected their trust.  Most 

marketing mix with exception of product and place have relationship with their 

trust.  And, both brand image and loyalty have relationship with their trust.  At the 

significant level of .05. 
 

KEY WORDS:  CONTRACTORS, TRUST, MEGA FLOODS 
 

บทนํา 

แนวโน้มของจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดกันว่า

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีรวมกันอยู่ในพื้นท่ีเขตเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ  โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ  ประชากรจาก

หลายจงัหวดัทัว่ประเทศเดินเขา้มาในกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีโดยรอบมีเหตุผลท่ี

หลากหลายแตกต่างกนั ซ่ึงเหตุผลหลกัคือการศึกษาและการทาํงาน ในขณะท่ีการ

ดาํรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลาและตอ้งการการบริโภค 

ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในปัจจยัส่ีเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยเฉพาะความตอ้งการในดา้นท่ีพกั

อาศยัเป็นหลกัแหล่ง   

ในการแสวงหาท่ีพกัพิง ผูบ้ริโภคมกัพิจารณาเลือกโดยคาํนึงถึงปัจจยัพื้นฐาน

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัและการเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตมากที่สุด

ก ่อ น  ซึ่ ง ที ่พ กั อ า ศ ยั ม ีค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ก นั ไ ป ต า ม ส ภ า พ ส ัง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญ

ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ   รวมทั้งประเภท รูปแบบ และลักษณะของท่ีพกัอาศัย  

ถึงแมค้วามตอ้งการท่ีพกัอาศยัมีอตัราเติบโตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเมือง
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ใหญ่อยา่งเช่นกรุงเทพมหานคร แต่นกัลงทุนและผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยก์็

พยายามแสวงหาช่องทางทางธุรกิจในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างมาตอบสนองความ

ต้องการให้ได้อย่างเพียงพอต่อปริมาณความต้องการในตลาดและตรงกับความ

ตอ้งการของผูพ้กัอาศยัให้มากท่ีสุด รวมไปถึงการขยายพื้นท่ีความเจริญออกไปชาน

เมืองสู่ปริมณฑล ส่งผลทาํให้สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มี

ความรุนแรงเช่นกนั และทาํให้ผูล้งทุนหรือผูป้ระกอบการต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ท่ี

เหมาะสมมาดึงดูดผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพยสิ์นในดา้น

ต่างๆ  

ธุรกิจรับสร้างบา้นหรือบริษทัรับสร้างบา้นถือกาํเนิดข้ึนมานานเกือบ 50 ปี 

โดยมีผูน้าํแนวคิดการบริหารจดัการในรูปแบบองคก์รธุรกิจมาแทนวธีิการรับจา้งสร้าง

บา้นแบบเดิมๆ หรือท่ีเรียกกนัวา่ผูรั้บเหมาสร้างบา้น  ทั้งน้ีการบริหารจดัการภายใต้

นิยามบริษทัรับสร้างบา้น ซ่ึงมีการว่าจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขา

วชิาชีพมาเป็นผูบ้ริหารงานและปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์ร ถือเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ี

สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งและนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจ

รับสร้างบ้านท่ีทาํให้ผู ้บริโภคและประชาชนเร่ิมรู้จักและขยายการรับรู้เร่ือยมา 

โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี ซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดแห่งแรก

ของธุรกิจรับสร้างบา้นในประเทศไทย 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นใชบ้ริการแหล่งทรัพยากรภายนอก

ท่ีมีทั้งในลกัษณะบุคคลธรรมดา ซ่ึงใหบ้ริการรับเหมาค่าแรงอยา่งเดียวและรับเหมาทั้ง

ค่าวสัดุและค่าแรงรวมกนัและในลกัษณะนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่ให้บริการรับเหมา

รวมทั้งค่าวสัดุและค่าแรง การให้บริการรับเหมาก่อสร้างได้รับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในช่วงหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ

เสียหายในทรัพยสิ์นเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาํ

ใหมี้ความตอ้งการใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร

ท่ีพกัอาศยั สถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ โดยผูป้ระสบปัญหาจากเหตุการณ์

มหาอุทกภยัอาจมีขวญั กาํลงั และมุมมองในการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียน ส่งผลทาํให้ใช้
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ความพยายามในการเลือกใช้บริการจากผู ้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ซ่ึงสามารถใหบ้ริการและคาํปรึกษาในดา้นการก่อสร้างเพื่อให้ไดผ้ล

งานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยช่วยป้องกนัพิบติัภยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอี้กในอนาคต 

จึงส่งผลทาํให้การประกอบธุรกิจรับเหมามีการแข่งขนักันสูงข้ึนไปอีก   ผูว้ิจยัใน

ฐานะกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั โปรแอคทีฟ พลัส จาํกัด ผูใ้ห้บริการรับเหมา

ก่อสร้างเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงเลือกทาํการศึกษาความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทาง

เปรียบเทียบกบัสถานการณ์ในตลาดก่อนเกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัและกาํหนด

แผนการให้บริการและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัมากข้ึนส่งผลทาํให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจและประทบัใจ ซ่ึงมีส่วนช่วย

เพิ่มความไวว้างใจและภกัดีในบริการ องคก์ร และตราสินคา้ต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อผู ้รับ เหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านตราสินค้าท่ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 
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1. ปัจจัย ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจท่ี มี ต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  ปั จ จัย ด้ า น ต ร า สิ น ค้า มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ท่ี มี ต่ อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 
  

 

 

  

 

   

  

 

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดข้อ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัทศันคติและความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อการใช้บริการรับเหมาก่อสร้างในด้านส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้า

หลงัจากประสบภยัจากปัญหาวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัท่ีผา่นมา 

2. ทาํให้ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและตราสินคา้ท่ีมีต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์

ปัจจัยส่วนบุคคล: เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส 

 

ส่วนประสมทางการตลาด: ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง     ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง     

ช่องทางจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด   บุคลากร   

ลกัษณะทางกายภาพ   กระบวนการก่อสร้าง 

ความไว้วางใจทีม่ี

ต่อผู้รับเหมา 

ก่อสร้างหลัง

วกิฤตการณ์มหา

อุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ปัจจัยด้านตราสินค้า: ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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มหาอุทกภยัเพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและ

ความแตกต่างกบัสถานการณ์ปกติ  ทาํให้เขา้ใจถึงสถานการณ์ในตลาดและสามารถ

การกาํหนดกลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการและการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้เป็นโครงการนาํร่องและ

แนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างในอนาคตต่อไป 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

สุชาดา สุขสวสัด์ิ ณ  อยุธยา (อา้งถึงในพชร ชูครุวงศ์, 2549) การใช้แหล่ง

ทรัพยากรภายนอกเป็นการยุทธวิธีการจา้งงานหน่ึงในการจดักระบวนการทางธุรกิจ

เพื่อใหเ้กิดความกระชบัเหมาะสมกบัขนาดและค่าใชจ่้าย 

Palaneeswaran, Ekambaram and Kumaraswamy, Mohan M. (2000) ปัจจยั

เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมา ประกอบดว้ย ประสบการณ์ทั้งหมดใน

การทาํงาน สถานะทางการเงิน องค์กรและการจดัตั้งองค์กร  ประสบการณ์พิเศษใน

การทาํงานลักษณะเฉพาะ ผลงานอ้างอิง ความเข้าใจในข้อกําหนดของโครงการ 

แผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ และราคาและค่าใชจ่้ายต่างๆ 

จินตนา บุญบงการ (2532) การบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตวัตน มองไม่เป็น

ชดัเจน จบัตอ้งไม่ได ้แต่สัมผสัไดด้ว้ยความรู้สึก และสะดวกสบาย และซ้ือขายกนัได ้

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997)   ส่วน

ประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (7P’s) ตอ้งสอดประสานกนัอยา่งดีเพื่อทาํให้เกิด

ประสิทธิผล  

Robinson, Claude and Barlow, Walter (1959) ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ี

เกิดข้ึนในจิตใจบุคคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในใจดงักล่าวของบุคคล

นั้นๆ ซ่ึงอาจจะได้มาจากทั้งประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์ทางออ้มของ

ตวัเอง 

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติั

เป็นผูใ้ชบ้ริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง

ใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการ

โดยตรงกบับริษทั โปรแอคทีฟ พลสั จาํกดัและบริษทัพนัธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจภาย

ในช่วงปี 2554 และปี 2555 หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยั จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติ

ต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – 

Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยสวนบุคคล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 41-50 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 30,001-50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส  

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการก่อสร้างเห็นดว้ยกบัปัจจยัความสามารถในการ

ทาํความเขา้ใจและก่อสร้างไดต้ามสัญญามากท่ีสุด ดา้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัราคาถูกกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืนมากท่ีสุด ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัความสะดวกในดา้นเวลาติดต่อมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัการรับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบ

ผลงานแลว้  ดา้นบุคลากรเห็นดว้ยกบัปัจจยัความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของ

กลุ่มคนงานในการก่อสร้าง ดา้นลกัษณะทางกายภาพเห็นดว้ยกบัปัจจยัการมีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ไวใ้ช้งาน และด้านกระบวนการ

ก่อสร้างเห็นด้วยกับปัจจัยการวางแผนระบบงานก่อสร้างท่ี เป็นระบบและมี

มาตรฐานสากล 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตราสินค้า 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น

ภาพลกัษณ์เห็นดว้ยกบัปัจจยับริษทัผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ีรู้จกั

และยอมรับกนัมากท่ีสุด และดา้นความภกัดีเห็นดว้ยกบัปัจจยัความพึงพอใจในการ

ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในการเลือกใชบ้ริการก่อสร้างกบับริษทัผูรั้บเหมามากท่ีสุด  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลัง

วกิฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

จากผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยให้ความไวว้างใจกบัผลงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ความ

แขง็แรง และความคงทนตามในสัญญามากท่ีสุด 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีผลต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ และ อาชีพ  ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์และบริการก่อสร้าง และ 

ช่องทางจดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านตราสินคา้ทั้ง 2 ด้านมีความสัมพนัธ์กบัความ

ไ ว้ว า ง ใ จ ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 
Unstd. 

Coefficients 

Std. 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 
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B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 6.51 0.47   13.87 0.00     

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง 
-0.53 0.29 -0.63 -1.84 0.07 0.01 74.48 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 1.29 0.22 1.84 5.77 0.00 0.02 64.53 

ช่องทางจดัจาํหน่าย -0.06 0.18 -0.08 -0.30 0.76 0.02 47.17 

การส่งเสริมการตลาด -0.52 0.21 -0.72 -2.44 0.02 0.02 55.25 

บุคลากร 0.57 0.29 0.65 1.95 0.05 0.01 70.37 

ลกัษณะทางกายภาพ -1.24 0.21 -1.58 -5.94 0.00 0.02 45.33 

กระบวนการก่อสร้าง 0.44 0.17 0.43 2.58 0.01 0.06 18.07 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ -0.6 0.27 -0.75 -2.24 0.03 0.01 71.6 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.76 0.10 1.24 7.84 0.00 0.06 15.92 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

กลุ่มตวัแปร

อิสระ 
สถิติท่ีใช ้

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ยอมรับ ปฏิเสธ 

ปัจจยัส่วน

บุคคล 

t-Test   เพศ 

F-Test 
อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน, สถานภาพสมรส 
อาชีพ 

ส่วนประสม

ทางการตลาด 
MRA 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง, การ

ส่งเสริมการตลาด, บุคลากร,  

ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการ

ก่อสร้าง 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง, ช่องทางจดั

จาํหน่าย 

ปัจจยัดา้น

ตราสินคา้ 
MRA 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้, ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ 
  

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิกา  ไชย

วิเศษ (2553) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ราคา การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร เหตุการณ์ทางกายภาพ และกระบวนการและภาพลกัษณ์มีผลต่อความพึง
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พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดั

ภูเก็ต  แต่มีความไม่สอดคลอ้งในส่วนของเพศ อาชีพ ผลิตภณัฑ์และบริการ และทาํเล

ท่ีตั้ งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรมฯ รวมถึงการไม่

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของภานุพล มารักษ์ (2552) ท่ีพบว่าเพศและสินค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์ายทอดตลาดของประชาชนจาก

สาํนกังานบงัคบัคดี อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกนัมีมุมมอง

การใช้บริการรับเหมาก่อสร้างไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการก่อสร้างเป็นวิชาชีพและ

ทักษะเฉพาะตัวท่ีไม่สามารถลงมือทําเองได้ จึงจําเป็นต้องไว้วางใจใช้บริการ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างทาํการแทนโดยเฉพาะมีความจาํเป็นต่อการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารบา้นเรือนหลงัช่วงวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั อย่างไรก็ตาม ปัจจยัอ่ืนๆ มีความ

ไวว้างใจต่อการใช้บริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

มากกว่า 50 ปีมีความไวว้างใจต่อการใช้บริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างน้อยกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปีและระหวา่ง 41-50 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่า

กว่าระดบัปริญญาตรีมีและระดับปริญญาตรีมีความไวว้างใจต่อการใช้บริการจาก

ผูรั้บเหมาก่อสร้างมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก

เหมือนกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่ผูบ้ริโภคมีความรู้และประสบการณ์ท่ีมากข้ึนตามอายุ

หรือการศึกษา ทําให้พิจารณาและกังวลมากข้ึน สําหรับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ผูป้ระกอบการอาจพิจารณากลุ่มเป้าหมายตามปัจจยัดา้นรายไดโ้ดยเลือกกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-100,000 บาทเป็นเป้าหมายหลักก็ได ้

เน่ืองจากการมีความไวว้างใจต่อการใชบ้ริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างมากกวา่ผูบ้ริโภค

กลุ่มอ่ืนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ภานุพล%20มารักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


686 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้ความสําคญัต่อทุกปัจจยัท่ีจาํเป็น

ในการสร้างความไวว้างของผูบ้ริโภค โดยมุ่งเน้นปัจจยัหลกัมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ดา้นความสามารถในการทาํความเขา้ใจและก่อสร้างไดต้ามสัญญา การกาํหนดราคาท่ี

ถูกกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืนในสายตาผูบ้ริโภคความสะดวกในด้านเวลาติดต่อ การ

รับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบผลงาน ความรู้ 

ความสามารถ ความชาํนาญของกลุ่มคนงานในการก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ

เคร่ืองจกัรควรมีมาตรฐานเช่ือถือได้พร้อมไวใ้ช้งาน และการวางแผนระบบงาน

ก่อสร้างท่ีเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 

 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัควรให้ความสําคญัอย่างมากกับปัจจยัต่างๆ 

ได้แก่ การให้บริการท่ีรวดเร็วและส่งมอบผลงานได้ตรงเวลา ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของงานและวสัดุท่ีเลือกใชก่้อสร้าง การส่งตวัแทนมาติดต่อเองโดยตรง การ

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การใช้บริการ ทกัษะและประสบการณ์ของ

หวัหนา้งานท่ีสามารถควบคุมและเอาใจใส่หน้างานก่อสร้างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีจาํเป็นครบทุกประเภทไวใ้ชง้านในการก่อสร้าง 

และการตรวจสอบงานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อยนืยนัถึงความเป็นมาตรฐานความปลอดภยั  

3. ด้านตราสินค้า 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้บริการอย่างมืออาชีพและหา

โอกาสช่องทางในการสร้างผลงานให้เป็นท่ี รู้จักและยอมรับกันเพื่อส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ตราสินคา้ และบริการ ส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกไวว้างใจ

และตนตดัสินใจถูกตอ้งแลว้ในการเลือกใช้บริการ รวมถึงการแนะนาํให้บุคคลรอบ

ขา้งใชบ้ริการตามเม่ือมีโอกาส  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

1. ในการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัด้านตราสินคา้กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลัง

วิกฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ี พบว่า ตวั

แปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยมีค่า r มากกวา่ 0.8 ซ่ึงอาจทาํให้ขอ้มูล
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ท่ีได้ขาดความน่าเช่ือถือได้ ยกเวน้ 4 คู่ ได้แก่ ช่องทางจดัจาํหน่ายกับบุคลากร  

กระบวนการก่อสร้างกบัช่องทางจดัจาํหน่าย กระบวนการก่อสร้างกบัการส่งเสริม

การตลาด และกระบวนการก่อสร้างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และปัจจยัดา้นตราสินคา้ทั้งภาพลกัษณ์

และความภกัดี ยกเวน้ 4 คู่ดังกล่าวข้างตน้เพื่อทาํการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์

ดงักล่าวต่อไป 

2. ควรทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ขององค์กรอ่ืนๆ ท่ีให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยเฉพาะในพื้นท่ีอ่ืนอย่างเช่นเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลายท่ีสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกนัได ้

3. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ    นอกเหนือจากตวัแปรท่ีเลือกทาํการศึกษา

คร้ังน้ีเพิ่มเติมเพื่อไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในวงกวา้งมากข้ึน 
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แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

(MOTIVATION FACTOR ON THAI FOOD EATING OUT OF CONSUMER 

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA ) 

กฤษฎา โสมนะพนัธ์ุ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2    

---------------------------------------------------------------- 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัในพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งอายุตั้งแต่ 18 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล คิดเป็น 400 ตวัอยา่ง 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท และพฤติกรรม

การรับประทานอาหารนอกบ้านของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

รับประทานอาหารนอกบา้น 1-3 คร้ัง / เดือน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรับประทาน

อาหารมากกว่า 500 บาท วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นบ่อยท่ีสุดคือ วนัศุกร์ – 

อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นคือ 17:01 – 20:00 น. มีจาํนวนผูร่้วม

รับประทานเฉล่ีย 2 คน สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้นคือร้านอาหารทัว่ไป 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านรับประทานอาหารคือปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง

ร้าน การเดินทางท่ีสะดวก ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านรับประทานอาหาร

คือคนรู้จกัแนะนาํ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั

ไดแ้ก่  เพศ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการทานอาหารนอก

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บ้านท่ีแตกต่างกันได้แก่  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ียมีผลต่อแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ท่ีแตกต่างกัน ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน 

ไดแ้ก่  การส่งเสริมทางการตลาด ความภกัดีต่อร้านอาหาร และความไวว้างใจ มีผลต่อ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ร้านอาหารไทย 

    ABSTRACT 

The purpose of this independent study. To determine the importance of 

motivation factor on Thai food eating out of consumer in Bangkok Metropolitan 

area. The sample group of this survey was 400 people, aged from 18 years, live in 

Bangkok Metropolitan area.  

From this study, it was found that the majority of respondents was female 

with range between 21-30 years, holding Bachelor degree, single, working in 

private company and had average monthly income between 20,001 – 30,000 baht. 

For consumer eating out behavior factor, it was found that respondents mostly had 

frequency of eating out 1-3 Times/Month,  Spending money more than 500 Baht 

during  Friday – Sunday by 05:01 pm – 08:00 pm with 2 people in restaurant,  the 

location of restaurant is making decision factor and recommended by well-known 

people. The difference of demographic factors – gender, marry status, monthly 

income and the difference of eating out behavior factor – people among of eating 

out – influenced motivation of eating out Thai food of consumer in Bangkok 

Metropolitan area. For relationship of marketing mix factors and other factors was 

found that promotion, customer royalty and trust influenced motivation of eating out 

Thai food of consumer in Bangkok Metropolitan area. 

KEY WORDS:  MOTIVATION, THAI RESTAURANT 
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บทนํา 

อาหารจดัว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงใน ปัจจยัพื้นฐาน (Basic Need) ท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เน่ืองจากอาหารนั้นมีประโยชน์และให้คุณค่าหลาย

ประการ เช่น สร้างความเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ให้พลงังานและความ

อบอุ่น ทาํให้มีอายุยืนยาว ช่วยป้องกันโรค โดยต้องบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ และไดส้ัดส่วนเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ดงันั้นอาหารจึงเป็น

ส่ิงท่ีมนุษยซ่ึ์งเป็นผูบ้ริโภคทุกคนขาดไม่ได ้และมนุษยก์็มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

หาอาหาร จดัเตรียม และปรุงแต่งใหมี้การบริโภคกนัดว้ยรสชาดท่ีถูกใจดว้ย ซ่ึงแต่เดิม

กิจกรรมเก่ียวกบัอาหารจะเป็นเร่ืองกิจกรรมท่ีทาํภายในแต่ละครัวเรือน และครอบครัว

เท่านั้น  

ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจทาํให้ผูค้นต้องเข้าสู่ระบบทุนนิยม คน

ส่วนมากตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น เพื่อหารายไดม้าใชจ้่ายในการดาํรงชีวิต 

ทาํให้คนในสังคมตอ้งพึ่งพิงอาหารนอกบา้น จึงส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยส่วน

ใหญ่ท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพฯ มีแนวโนม้ของการออกไปรับประทานอาหารนอก

บา้นเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบทาํให้ไม่มีเวลา

ในการประกอบอาหารท่ีบ้าน ความต้องการเปล่ียนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝงู ส่งผล

ให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผลการ

สํารวจของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ต่อธุรกิจร้านอาหารภตัตาคารในประเทศไทย

พบวา่มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  

ขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสิกรไทย วเิคราะห์มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 

ปี 2552 ลดลงเหลือประมาณ 194,000 ล้านบาท ซ่ึงหดตวัประมาณร้อยละ 3-4 เม่ือ

เทียบกบัปี 2551 ซ่ึงเป็นอีกปีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งหาวิธีการปรับตวัเพื่อให้ธุรกิจอยู่

รอด โดยส่วนใหญ่เนน้กลยทุธ์คุณภาพและความคุม้ค่าให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีมีการแข่งขนัสูง  
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สําหรับแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2553 คาดว่าจะกลบัมา

เพิ่มข้ึน เหตุเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นแทนการประกอบอาหาร

เองในบา้นของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนทุกปี พร้อมทั้งความคาดหวงัต่อคุณภาพของอาหาร

และบริการท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากร้านอาหารท่ีสูงตามไปดว้ย  

โดยในสภาวการณ์ท่ีธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรง 

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหาร

รายยอ่ย อนัเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากนกัและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนขา้ง

สั้น ทาํใหผู้ป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วน

แบ่งตลาด นอกจากตอ้งจบัตาการปรับกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการในธุรกิจร้านอาหาร

มากข้ึน ทําให้รายได้ของผู ้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารลดลง นอกจากน้ี 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารยงัต้องเผชิญกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจท่ีสูงข้ึน 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดา้นอาหารสด ซ่ึงเป็นตน้ทุนสําคญั ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อประคองตวัให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ตลาดท่ี

เปล่ียนแปลง  โดยบางส่วนอาจจะเนน้เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพและความคุม้ค่าให้กบั

ลูกคา้  

ส่วนร้านอาหารรายย่อยซ่ึงเป็นทางเลือกของลูกค้านอกจากจะเน้นเมนู

ประหยดัแลว้ ยงัตอ้งรักษาความสะอาดและสุขอนามยัทั้งตวัร้าน พนกังานภายในร้าน 

ผู ้ปรุงอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองปรุงรส ทั้ งน้ีเพื่อสร้างความ

ประทบัใจให้กบัลูกคา้ให้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป    ซ่ึงแต่เดิมนั้นการตดัสินใจ

เขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ก็คือ แบรนด์เป็นท่ีรู้จกั สินคา้มีคุณภาพ การ

ตกแต่งร้านหรือบรรยากาศดี แต่ปัจจุบนัการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจร้านอาหารตอ้งคิดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้

เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด และผูป้ระกอบการร้านอาหารแต่ละราย

ตอ้งพยายามหันมาให้ความสําคญักับการรักษาฐานลูกคา้ เพราะจากการแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึน ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งพยายามทาํให้ลูกคา้นึก

ถึงก่อนรายอ่ืนๆ หรือการเขา้ไปอยูเ่ป็นทางเลือกลาํดบัแรกของลูกคา้   
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สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษา แรงจูงใจในการรับประทานอาหาร

ไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรองรับกบัการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนาํไปใช้

ประโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ 

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นท่ีมีผลต่อ 

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

4. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย อ่ืนๆ กับแรง จูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหาร

ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. ปัจจยัในพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นประกอบ ดว้ย ความถ่ีในการ

ใชบ้ริการ, ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง, วนัท่ีรับประทาน, ช่วงเวลาท่ีรับประทาน, จาํนวนผู ้

ร่วมรับประทาน, สถานท่ีท่ีไปรับประทาน, ส่ือต่างๆ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, บุคลากร, กระบวนการให้บริการ, 

สภาพแวดล้อมการนําเสนอบริการมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย   ช่ือเสียงของร้านอาหาร, ความจงรักภกัดีกบั

ร้านอาหาร, ความไวว้างใจในร้านอาหาร มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก

บา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไปวเิคราะห์เพื่อจดัการเร่ืองการบริหาร

ในการดาํเนินธุรกิจ 

2.  เพื่อนาํขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทาน 

อาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไปวเิคราะห์เพื่อจดัการ

เร่ืองตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ 

3. สามารถนาํผลการวจิยัไปพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ หรือใชใ้นการ

วางแผนกล 

ยทุธ์ดาํเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4. เพื่อนาํผลการวจิยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางใหก้บัการวิจยัอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอนาคต และผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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แนวคิด 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาแรงจูงใจในการ

เลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อุมาพร  ทองคาํ (2546)  ไดศึ้กษา  “ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร “ ผลการศึกษาพบวา่  ความถ่ีในการบริโภค

อาหารในร้านอาหารไทยคือ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน  โดยวนัท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุดคือวนัเสาร์  

รองลงมาคือวนัอาทิตย ์ ในช่วงเวลาระหวา่ง 17.01 – 20.00 น.  โดยจุดประสงคห์ลกั

ในการไปบริโภคอาหารในร้านอาหารไทยเพื่อพบปะสังสรรคม์ากท่ีสุด  จาํนวนคนท่ี

ไปดว้ยประมาณคร้ังละ 3 - 4  คน  โดยพบวา่ไปกบัครอบครัวมากท่ีสุด  นอกจากนั้น

พบว่า  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนสําหรับการบริโภคแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในช่วง 

100 – 200 บาท  และผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทย  เห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  และดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายมีความสําคญัมาก  ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสําคญั

ปานกลาง  ส่วน  อายุ  รายได ้ และอาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการบริโภค  

สถานท่ีท่ีนิยมไปรับประทานและค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการบริโภคในร้านอาหารไทย 

 รุ้งฤดี  มุสิกสาร (2545) ไดศึ้กษา ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย   

ศึกษาเฉพาะกรณีร้านอาหารในเครือกลัปพฤกษ์  ในห้างสรรพสินคา้ดิเอ็มโพเร่ียม  

โดยวตัถุประสงค์หลกัในการศึกษา  เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใน

การใช้บริการร้านอาหารไทย  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยทั้งคนไทยและ

ชาวต่างชาติ  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคร้านอาหารไทย  ผลการศึกษาพบวา่  ความถ่ีในการใชบ้ริการคือ 1 – 2  คร้ัง

ต่อสัปดาห์  และเขา้มาใชบ้ริการในวนัหยดุ  โดยพบวา่สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพื่อพบปะ

สังสรรค์กบัเพื่อน  ๆ  มากท่ีสุด  และจุดประสงค์หลกัในการเขา้มาใช้บริการเพราะ

อาหาร  บรรยากาศ  และบริการมากท่ีสุด  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจกบัการ

ให้บริการในภาพรวมจากกลุ่มตวัอย่าง  พบว่าให้ความสําคญักบัรสชาติอาหารและ

ความสะอาดของอาหารและคุณภาพของการบริการในระดบัมากท่ีสุด  
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลโดยใชใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง n = 

n = Z²pq / E² ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้384 ตวัอยา่ง แต่เพื่อ

ความเพียงพอของขอ้มูลจึงเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหาร

ไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน  

20,001 – 30,000  บาท  

2.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านที่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

มีความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้น 1-3 คร้ัง / เดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการรับประทานอาหารมากกว่า 500 บาท วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นบ่อย

ท่ีสุดคือ วนัศุกร์ – อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นคือ 17:01 – 20:00 

น. มีจาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย 2 คน สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้นคือ

ร้านอาหารทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านรับประทานอาหารคือปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

สถานท่ี ทาํเลท่ีตั้งร้าน การเดินทางท่ีสะดวก ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน

รับประทานอาหารคือคนรู้จกัแนะนาํ  
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3.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยอื่นๆ  ที่มีความสัมพันธ์

กับ แรง จู ง ใ จ ในก า ร รับ ประ ทา นอ า หา รไ ทยน อ ก บ้ า นขอ งผู้ บ ริ โภ ค ใ นเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญั

กบัความสะอาดของภาชนะมากท่ีสุดด้านให้ความสําคญักบัแสดงราคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมชดัเจนมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัเดินทาง

สะดวกมากท่ีสุด ดา้นบุคลากร ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานสุภาพ และมีมนุษยส์ัมพนัธ์

ดี และพนกังานให้บริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ให้ความสําคญักับได้รับบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างถูกต้องมากท่ีสุด ด้าน

สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ ให้ความสําคญักบัความสะอาดของสถานท่ีมาก

ท่ีสุด สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้านอาหาร ให้ความสําคญักบัช่ือเสียง

ของร้านอาหารมีความน่าเ ช่ือถือมากท่ีสุด  ด้านความภักดีต่อร้านอาหาร  ให้

ความสําคญักบัอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ใช้บริการมากท่ีสุด ดา้นความไวว้างใจ ให้

ความสาํคญักบัมีความรู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่  เพศ 

สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านท่ี

แตกต่างกนัไดแ้ก่  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ียมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทาน

อาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่าง

กนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ได้แก่  การ

ส่งเสริมทางการตลาด ความภกัดีต่อร้านอาหาร และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.801a แสดงว่าแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้ม

อ่ืนๆ ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) = 0.641 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด และด้านปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการรับประทาน

อาหารอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คิด
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เป็น 64.1 เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 64.1 ท่ีเหลืออีก 35.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลเน่ืองจากตวัแปร

อ่ืน 

ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 0.88751 หมายความ

ว่าการประมาณค่าของแรงจูงใจในการรับประทานอาหารอาหารไทยนอกบา้นของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั 

0.88751 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

แรงจูงใจ = 1.022 + 0. .056 (ผลิตภณัฑ์) + 0.067 (ราคา) + 0 065 (การ

ส่งเสริมการตลาด) - 0.188 (บุคลากร) + 0.056 (กระบวนการให้บริการ)  + 0. 131 

(สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ  ) + 0. 155 (ภาพลกัษณ์ร้านอาหาร) + 0.063 

(ความภกัดีต่อร้านอาหาร)+ 0.140 (ความไวว้างใจ) + 0.324 (แรงจูงใจ) 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.009 ยอมรับ 

   อาย ุ F-Test 0.266 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.034 ยอมรับ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.572 ปฏิเสธ 

    รายไดต้่อเดือน F-Test 0.045 
ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน 

  ความถ่ีในการรับประทานอาหาร MRA 0.189 ปฏิเสธ 

  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทานอาหาร MRA 0.277 ปฏิเสธ 

 วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.398 ปฏิเสธ 
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   สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน 

ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.513 ปฏิเสธ 

  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย MRA 0.008 ยอมรับ 

  สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.157 ปฏิเสธ 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหาร MRA 0.538 ปฏิเสธ 

  ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน  

  รับประทานอาหาร 

MRA 0.149 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอืน่ๆ 

  ผลิตภณัฑ ์ MRA .259 ปฏิเสธ 

  ราคา MRA .163 ปฏิเสธ 

  สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .224 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด  MRA .000 ยอมรับ 

  บุคลากร MRA .359 ปฏิเสธ 

  กระบวนการใหบ้ริการ  MRA .048 ปฏิเสธ 

  สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ  MRA .018 ปฏิเสธ 

  ภาพลกัษณ์ร้านอาหาร MRA .097 ปฏิเสธ 

  ความภกัดีต่อร้านอาหาร MRA .003 ยอมรับ 

  ความไวว้างใจ MRA .000 ยอมรับ 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538

ท่ีพบว่าตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สุปัญญา ไชยชาญ, 2543 ท่ีพบวา่สถานะการสมรส มีผลต่อความตอ้งการ

สินคา้ และบริการท่ีจะใช้ในความตอ้งการในครอบครัว และรายไดต่้อเดือนแมจ้ะ

เพิ่มข้ึนเท่าตวัก็ไม่ไดแ้สดงวา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งบริโภคมากข้ึนเท่าตวั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ 

ผูบ้ริโภคมีกระเพาะท่ีจะรองรับอาหารในจาํนวนจาํกดั และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 

รุ้งฤดี  มุสิกสาร, 2545 ท่ีพบวา่มาใชบ้ริการเพื่อพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน  ๆ  มากท่ีสุด

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler (อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) ท่ี
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กล่าวถึงวา่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาด เพื่อให้แน่ใจ

ว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย เป็น

ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และ

สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2546, หน้า 406) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงความซ่ือสัตยค์วามจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมีผล

ต่อการซ้ือสินคา้นั้นซํ้ า และมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

จากการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ประกอบการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร หรือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดจ้ริง 

1.ร้านอาหารควรเตรียมความพร้อมในการให้บริการทั้ งเ ร่ืองบุคลากร 

เมนูอาหารตลอดจนสถานท่ีใหเ้พียงพอในวนัศุกร์ – อาทิตย ์โดยเฉพาะช่วงเวลา  

17:01 – 20:00 น. เพื่อรองรับลูกคา้ 

2. ในการจดัตั้งร้านอาหาร ควรให้ความสําคญัเร่ืองทาํเล สถานท่ีตั้งให้มาก 

คือตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้ท่ีจะมาใช้บริการ ตอ้งให้เดินทางไดส้ะดวกท่ีสุด พร้อมกบัมีท่ี

จอดรถรองรับอยา่งเพียงพอ 

3. ร้านอาหารควรเนน้เร่ืองความสะอาดมากในส่วนของภาชนะท่ีใช ้วตัถุดิบ  

วิธีการปรุง บุคลากร ตลอดจนความสะอาดของสถานท่ี เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างความไวว้างใจของลูกคา้กบัร้านอาหารควรแสดงราคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมชดัเจน และถูกตอ้งในเมนู พร้อมกบัใส่ใจใน 

4. รายการอาหารท่ีลูกค้าสั่งตั้ งแต่การรับออเดอร์ การปรุง และการเสร์ิฟ

อาหารเพื่อใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5. ส่วนภาครัฐบาลควรมีหน่วยงานสําหรับตรวจสอบ หรือให้ใบอนุญาต

สําหรับการเปิดกิจการร้านอาหารโดยใช้มาตรฐานต่างๆ ด้านความสะอาด ความ

ปลอดภยัอยา่งจริงจงั โดยตอ้งทาํการตรวจอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพของประชาชน 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผูว้จิยัมีขอ้แนะนา ใหผู้ท่ี้สนใจทา การศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ดงัน้ี 

 1. ควรทาํการศึกษาประเภทของร้านอาหารเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสฟู๊ ด เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมหลากหลายดา้น

มากข้ึน 

 2. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งและ/ หรือพนกังาน และเจา้ของร้านอาหาร เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพสา หรับการเปรียบเทียบและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัของขอ้มูล 

 3. ควรขยายขอบเขตดา้นพื้นท่ีใชศึ้กษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน ไดแ้ก่ เมืองใหญ่

ในภาคต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ

ท่ีมีประโยชน์มากข้ึน 

 4. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อปรับขอ้มูลใหมี้

ความทนัสมยัตรงสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุดและ

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ย 

บรรณานุกรม 

กมลรัตน์ หลาสุวงษ์.  จิตวิทยาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 

กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, คณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการแนะ

แนวและจิตวทิยาการศึกษา, 2528. 

กฤษณา ศกัด์ิศรี. จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพบ์าํรุงสาส์น, 2530. 

กิติ ตยคัคานนท์. นักบริหารทนัสมยั. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบ์ตัเตอร์ฟลาย, 

2532. 

จันทร์ ชุ่มเมืองปีก. แรงจูงใจและการจูงใจสร้างปาฏิหาริย์. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพด์อกหญา้กรุ๊ป, 2546. 

ชาญชยั เมฆศิริ. “การควบคุมการจดัซ้ือสินคา้ในธุรกิจภตัตาคาร : กรณีศึกษาชมรม
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ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทเีอสทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

และบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

(THE ADVERTISING MEDIA ON BTS SKYTRAIN SYSTEM AFFECTING 

CONSUMER'S PURCHASING IN BANGKOK) 

ทวารัตน์ ผา่นพินิจ1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ร ะ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จจัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-Test,  F-test และ 

Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 

20-29 ปี     ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้รถไฟฟ้า    

บีทีเอสมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส 06:00 - 09:00         

มีความสนใจส่ือโฆษณาประเภทสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม และ มีความสนใจและ

จดจาํหลงัจากรับชมส่ือโฆษณา โดยท่ีส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลบน

สถานีในบริเวณชานชาลาเป็นสถานท่ีตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม ส่ือมลัติมีเดียประเภท

โฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้าเป็นส่ือโฆษณากระตุ้นให้อยากรับรู้ ส่ือภาพน่ิง

ภายนอกรถไฟฟ้า      บีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณามีความเหมาะสม ส่ือภาพน่ิง

ภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสมีตาํแหน่งส่ือง่ายต่อการมองเห็น 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่ือภาพน่ิงตําแหน่งถาวรบนสถานีและบริเวณชานชาลามีรูปแบบส่ือมีความ

หลากหลาย และส่ือภาพน่ิงตาํแหน่งพิเศษบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า     

บีทีเอสเป็นส่ือง่ายต่อการจดจาํสินคา้และบริการของส่ือ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศึกษา พฤติกรรมหลงัจากรับชม

ส่ือโฆษณา ส่ือมลัติมีเดีย และ ส่ือภาพน่ิง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส, ส่ือโฆษณา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography, 

consumers' behavior, and the advertising media on the BTS skytrain system effect 

to consumers' purchasing in Bangkok by using the 400 questionnaires. The statistic 

analysis methods are the descriptive statistics and the inferential statistics; One-way 

Anova : t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis for testing the hypothesis at 

0.05 significant level.  

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

female, 20-29 years old, Bachelor degree graduated, working in the private 

company, and the monthly income is around 10,000 - 20,000 baht. Most of the 

respondents are using BTS skytrain more than once per week during 6 am to 9 am. 

They are interested in food and beverage advertising. After they watched 

advertising, they are interested and remember in advertising. Regarding the 

advertising media, Digital multimedia on platform; simply watch the ads, Digital 

multimedia in train; advertising stimulus, Train body wrap static media; optimal 

size, In-train static media; simply to see, Conventional static media; varied forms of 

advertisement, and Unconventional static media; simply remembered products and 

services of advertisement. 
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The result of hypothesis test revealed that the education, consumers' 

behavior after watching advertising, digital multimedia, and static media on BTS 

skytrain system effect to the decision process in purchasing products and services in 

Bangkok. 

KEYWORDS: THE BTS SKYTRAIN SYSTEM ; ADVERTISING MEDIA 

บทนํา 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึน และ 

มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ของประชาชนใน

สังคม ในอดีตธุรกิจโฆษณามีรูปแบบในการส่ือสารไม่มากนกัและไม่ค่อยมีบทบาท

หรือเป็นท่ีสนใจในแวดวงธุรกิจต่างๆ แต่ทางกลบักนัในปัจจุบนัโฆษณาเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทาํให้รูปแบบในการส่ือสารผา่นทางส่ือโฆษณา

มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณามีการพฒันาเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

เพื่อตอบสนองการตลาดของธุรกิจมากข้ึน ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ส่ือโฆษณาเป็น

จุดเร่ิมต้นในการขายสินค้า โดยจะให้ความสําคัญกับส่ือโฆษณาพอกับการขาย        

ซ่ึงส่ือโฆษณาต่างๆเหล่าน้ีสามารถเลือกท่ีจะโฆษณาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายมากข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาช่วงตน้ปี 2555 มีอตัราค่าใชจ่้ายสูงข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ีในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงส่ือโฆษณาท่ีมียอดค่าใช่จ่าย

สูงสุด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์โรงภาพยนตร์ วิทยุ ส่ือกลางแจง้ ตามลาํดบั เม่ือ

พิจารณาดูแลว้ธุรกิจโฆษณามีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และเป็นท่ีน่าสนใจของ

แวดวงธุรกิจต่างๆอีกดว้ย 

 ระบบขนส่งมวลชนเป็นอีกแหล่งท่ีธุรกิจโฆษณาให้ความสนใจท่ีจะลงทุน

ทาํธุรกิจโฆษณาเน่ืองจากระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนยร์วมของประชาชนจาํนวนมาก

และเป็นช่องทางในการส่ือสารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้โฆษณาผา่นส่ือในขนส่งมวลชนอีก

ดว้ย บริษทั ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม รถไฟฟ้า    

บีทีเอส เป็นอีกสถานท่ีท่ีสามารถทาํธุรกิจโฆษณาได ้  
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บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คือบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบั

การให้บริการดา้นการตลาดและการโฆษณา ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั บีทีเอส 

กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) โดยได้รับสัมปทานจาก บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยมีรูปแบบส่ือโฆษณา ไดแ้ก่ ประเภทส่ือมลัติมีเดียและ

ส่ือภาพน่ิงบนรถไฟฟ้าบีทีเอส และบนสถานีรถไฟฟ้า      บีทีเอส ตลอดจนพื้นท่ีเชิง

พาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น โฆษณาตามทางเดิน ขา้งขบวนรถไฟฟ้า ใน

หอ้งโดยสารรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมาจากการโฆษณาของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ท่ีมาจากการโฆษณาของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร      

เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยทุธ์กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ 

2. ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจ

ต่างๆ 

3. ทราบปัจจยัส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใช้ในการวาง

กลยทุธ์ทางส่ือโฆษณา 

4. ท รา บ ก า รตัด สิ นใ จ เ ลื อก ซ้ื อสิ น ค้า แล ะ บ ริก า รข อ ง ผู ้บ ริ โภค ใ น

กรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดในธุรกิจต่างๆ 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ลกัษณะผูรั้บสารท่ีวิเคราะห์ ตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป โดยมีความแตกต่าง

ทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิต่อการส่ือสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ 

1. เพศ (Sex) มีงานวิจยัท่ีพิสูจน์วา่ คุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชายและเพศ

หญิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบั

ชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่น พบว่า เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงคราม

และจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็กวยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่

ก็มีงานวจิยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ ชายและหญิงมีการส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท่ี้อายุต่างกนัให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนทศันคติหรือ

เปล่ียนพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมีอายุมากกว่าจะสอนให้เช่ือฟัง ให้

เปล่ียนทศันคติและเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) 

และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้าํการวิจยัและให้ผลสรุปวา่ 

การชกัจูงจิตใจหรือโนม้นา้วจิตใจของคนจะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน อายุยงัมี

ความสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ืออีกดว้ย เช่น ภาษาท่ีใช้ในวยัต่างกนั ก็ยงัมีความ

ต่างกนั โดยจะพบวา่ ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอายุ เป็น

ตน้ 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรท่ีสําคัญมากท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของ การส่ือสารของผูรั้บสาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของ
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ผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษา

สูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง 

อาชีพ รายได้   เช้ิอชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ฐานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ �(2546, หน้า 196-199) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่าน

เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงจะเปรียบเสมือนกล่องดาํ

ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) 

หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) โมเดลน้ีเร่ิมตน้อยูท่ี่มีส่ิง

กระตุ้นให้เกิดความต้องการ แล้วทาํให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นโมเดลน้ีจึงอาจ

เรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้ท่ีอาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย (Inside 

Stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจ

และจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือ

วา่เป็นเหตุจูงใจเกิดสินคา้ (Buying Stimulus) ซ่ึงอาจให้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และ

ใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ี

นกัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

  1.1.1 ส่ิงกระตุน้ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

  1.1.2 ส่ิงกระตุน้ด้านราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคา

สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
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  1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Distribution/ Place) เช่น จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่

ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

  1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก 

แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือ 

 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) 

  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) 

  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  

(Law And Political)  

  1.2.4 ส่ิงกระตุน้วฒันธรรม (Culture) 

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

ทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อ 

 2.1 ลักษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูมี้

อิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วน

บุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  (Buyer’s Response) 

ประกอบด้วยขั้นตอน คือการรับรู้ ความต้องการ การคน้หาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจใน

ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือประเภทของผลิตภณัฑห์น่ึง ๆ 

 3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึง ๆ 

 3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

เลือกผูข้าย เพื่อซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ 

 3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือ การท่ีผูบ้ริโภค

จะตดัสินใจเลือกระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ  

 3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภค

จะตดัสินใจเลือกปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังหน่ึง ๆ  

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 125) การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูล

ท่ีไม่ใช่บุคคล (ใชส่ื้อ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรง

จาํเก่ียวกบัสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) หรือ ความคิด (Ideas) ซ่ึงสามารถ

ระบุผูอุ้ปถมัภร์ายการ (ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีโฆษณา) โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับส่ือโฆษณา ส่ือโฆษณาดงักล่าวประกอบดว้ย 

 1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 2. ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิยุ 

 3. ส่ือกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาต่างๆ 

 4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์เป็นตน้ 

 นิตนา ฐานิตธนกร และ พิรดี เครือชาลี, 2554 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "ทศันคติ

และการเปิดรับส่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการขอผูบ้ริโภค: 

กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง" พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-35 ปี  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน       

การเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง และทศันคติท่ีมีต่อโฆษณา

ท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ

รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาํนวน    

400 ชุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-Test, 

F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

กรอบแนวคิด 

  ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ส่ือมลัติมีเดีย 

- ส่ือภาพน่ิง 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

- ความถ่ีในการใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ประเภทสินคา้ของส่ือโฆษณาใน

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

- พฤติกรรมหลงัจากการรับชมส่ือ

โฆษณา 
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สรุปผลการวจัิย 

 ดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน 

 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการ

ใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอสมากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ อยูใ่นช่วงเวลา 06:00 - 09:00 น. มีความ

สนใจ ส่ือโฆษณาในสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยพฤติกรรมหลังจาก

รับชมส่ือโฆษณาผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและจดจาํส่ือโฆษณา 

 ด้านส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า ส่ือมัลติมีเดียประเภท

โฆษณาจอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณชานชาลามีสถานท่ีติดตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม 

ส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้าเป็นส่ือโฆษณาท่ีกระตุน้ให้อยาก

รับรู้ ส่ือภาพน่ิงภายนอกรถไฟฟ้าบีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณาท่ีมีความเหมาะสม 

ส่ือภาพน่ิงภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นตาํแหน่งส่ือท่ีง่ายต่อการมองเห็น ส่ือภาพน่ิง

ตาํแหน่งถาวรบนสถานีและบริเวณชานชาลามีรูปแบบของส่ือท่ีมีความหลากหลาย 

และ ส่ือภาพน่ิงตาํแหน่งพิเศษบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอสง่ายต่อ

การจดจาํสินคา้และบริการของส่ือโฆษณา 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

การตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้

และบริการ 

 

0.658 

 

0.175 

 

 

 

3.755 

 

0.000 

 

 

 

ส่ือมลัติมีเดีย 0.213 0.037 0.226 5.752 0.000 0.418 2.392 

ส่ือภาพน่ิง 0.664 0.038 0.679 17.309 0.000 0.418 2.392 

R= 0.863              R2 = 0.745              F-Test = 579.606           Sig. =  0.000* 
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 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ ส่ือโฆษณาใน

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 86.3% และส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า          

บีทีเอสสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครได ้74.5% นอกจากน้ียงัพบวา่ ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ซ่ึงประกอบดว้ย ส่ือมลัติมีเดีย และ ส่ือภาพน่ิง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

และบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ t-Test .203 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .105 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .038 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test .207 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .367 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ความถ่ีในการใชร้ถไฟฟ้า F-Test .100 ปฏิเสธ 

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ F-Test .396 ปฏิเสธ 

ประเภทสินคา้ของส่ือโฆษณา F-Test .395 ปฏิเสธ 

พฤติกรรมหลงัจากการรับชม F-Test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3  ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าและบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ส่ือมลัติมีเดีย MRA .000 ยอมรับ 

ส่ือภาพน่ิง MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

ดา้นประจยัทางประชากรศาสตร์มีเพียงระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ผูว้ิจยัมอง

วา่ บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจะมีความซบัซ้อนและมี

เหตุผลมากกว่า (ผลวิจัยส่วนน้ีสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของ         

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ซ่ึงกล่าววา่ การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมาก

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ การส่ือสารของผูรั้บสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินท่ีช้ีว่า 

การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคล

ท่ีมีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพ์

มาก) 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีเพียงด้านภายหลงัจากรับชมส่ือโฆษณาเท่านั้นท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการจากส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า      

บีทีเอส ผูว้ิจยัมองว่า ส่ือโฆษณาเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ จดจาํ 

และมีความต้องการท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการตามมา ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ    เสรีรัตน์ �(2546, หนา้ 196-

199) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ซ่ึงกล่าวไวว้่า ส่ิง

กระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้

ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กับบุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือว่าเป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการซ้ือ และ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ อรชา ส่ือสุวรรณ, 2543 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "การเปิดรับ การจดจาํ และ

ทศันคติของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส" พบว่า 

การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญักบั

การจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้า   บีทีเอส การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอ

สมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญักบัทศันคติของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อส่ือโฆษณา

ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส การจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

อยา่งมีนยัสําคญักบัทศันคติของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส และ 

การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสและการจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้า       
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บีทีเอสสามารถร่วมกันอธิบายทศันคติต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างมี

นยัสาํคญั 

ดา้นส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสพบวา่ ส่ือมลัติมีเดีย และส่ือภาพน่ิง 

มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดด้านส่ือโฆษณาของ เสรี วงษ์มณฑา (2547: 125) ซ่ึงกล่าวว่า การโฆษณา 

(Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีไม่ใช่บุคคล (ใชส่ื้อ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้

ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) 

หรือ ความคิด (Ideas) ซ่ึงสามารถระบุผูอุ้ปถมัภ์รายการ (ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย

สินค้าท่ีโฆษณา) โดยผูอุ้ปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับส่ือโฆษณา และ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตนา ฐานิตธนกร และ พิรดี เครือชาลี, 2554             

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "ทศันคติและการเปิดรับส่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํ

ทาง" พบวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง และทศันคติท่ี

มีต่อโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง  “ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” สามารถนาํมา

ประยุกต์ใช้กบัผูป้ระกอบการและบริษทัได ้คือ ส่ือโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของลูกคา้ โดยท่ีรูปแบบของส่ือโฆษณาท่ีแตกต่างกนัจะมีจุดเด่น

และลกัษณะเฉพาะท่ีจะส่ือสารถึงตวัผลิตภณัฑ์และประเภทของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้น ผูป้ระกอบการและบริษทัต่างๆ ควรคาํนึงถึงการเลือกใชส่ื้อโฆษณาให้

มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ซ่ึงจะส่ือถึงการรับรู้และการจดจาํในตัว

ผลิตภณัฑร์วมไปถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่าง

เดียว ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวจิยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัถึงส่ือโฆษณาในระบบคมนาคมอ่ืนๆ

ได ้เพื่อทราบถึงการรับรู้และการจดจาํผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัออกไป 

2. การวิจยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย

เจาะจงถึงประเภทสินคา้และบริการโดยเฉพาะ 

3. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้น สามารถศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัพื้นท่ีในการทาํการ

วจิยั 

เอกสารอ้างองิ 

กนกวรรณ นิมิตชยัโกศล. "การเปิดรับส่ือโฆษณากับการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ 

 กรณีศึกษาโครงการเมืองไทยสูงวยัยิม้ ของผู้สูงอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร." 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด, บริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2554 

คมกริต อยูแ่สนสุข. "ประสิทธิผลของส่ือโฆษณาและจุดสัมผสัตราสินค้าผลิตภัณฑ์

 เสริมอาหารท่ีมีต่อผู้บริโภคเป้าหมายในกรุงเทพมหานครฐานะผู้บริโภค

 ระดับกลาง." วทิยานิพนธ์, นิเทศน์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2546 

ดวงฤดี ปลอดภยั และคณะ. "การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของ

 นักเรียนในพืน้ท่ี  8 จังหวดัภาคใต้."  งานวจิยัสาขาการตลาด, มหาวทิยาลยั

 หาดใหญ่, 2549 

เทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว. "การรับรู้ส่ือโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายและ

 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร." 

 สารนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรี

 นครินทรวิโรฒ, 2554 
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นดัดา ทมมืด. "ความตระหนักรู้และทัศนคติของกลุ่มคนวัยทาํงานถึงผลของโฆษณาท่ี

 มีต่อการ ตัดสินใจซ้ือ." วทิยานิพนธ์, นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยั, 2540 

นิตนา ฐานิตธนกร และ พิรดี เครือชาลี. "ทัศนคติและการเปิดรับส่ือท่ีมีความสัมพันธ์

 กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค: กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ี

 ศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจาํทาง." วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน). "แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

 2554/55". กรุงเทพฯ, 2555 

บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสาํหรับการวิจัย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สุวริียา 

 สาส์น, 2538 

ปรมะ สตะเวทิน. หลักและทฤษฎีทางส่ือสาร. กรุงเทพฯ : 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540 

ปิยะวดี ขวญัศุภฤกษ.์ "ธุรกิจส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี การเปิดรับส่ือและทัศนคติของคน

 กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี." วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต, 
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
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	จากสภาพวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ดังกล่าวที่ผ่านมาทางบริษัทก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในช่วงนั้นบริษัทได้ออกมาตรการรองรับ โดยกำหนดนโยบายหลักในด้านของการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกด้านจากนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อขวัญกำลัง...
	โดยรวมของบริษัท  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานของพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติในบริษัทต่อไป
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