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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านโซ่ อุปทานโดยใช้ แบบจําลอง SCOR Model
Evaluation of Supply Chain Operations by Using SCOR Model
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์1
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บทคัดย่ อ
การจัดการโซ่อุปทาน ได้รับความนิยมและถูกนําไปใช้อย่างแพร่ หลายในองค์กรภาคเอกชน อย่างไร
ก็ดีกระบวนการประเมินประสิ ทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทาน ยังเป็ นการประเมินในลักษณะเฉพาะด้าน
แทนที่การประเมินแบบองค์รวม บทความนี้ นําเสนอรู ปแบบการประเมินผลการปฎิบตั ิงานโซ่อุปทานโดย
ใช้แบบจําลองสกอร์ (SCOR Model) ที่มีการนําประเมินกิจกรรม 5 ด้านได้แก่ การวางแผน(Planning) การ
จัดหาวัตถุดิบ(Source) การผลิต(Make) การจัดส่ ง(Delivery) และการส่ งคืน (Return) รวมถึงนําเสนอการ
วิเคราะห์แบบจําลองสกอร์ พร้อมทั้งระบุ ประโยชน์ และข้อจํากัดของการประยุกต์ใช้ แบบจําลองสกอร์ ใน
การประเมินผลการปฎิบตั ิงานโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ

บทนํา
การจัด การโซ่ อุปทานถูก ใช้ก ัน อย่างแพร่ หลายในปั จ จุ บัน แต่ ก ารบริ หารงานโซ่ อุ ปทานให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเป็ นต้องมีการวัดประสิ ทธิภาพในด้านต่างๆของกิจกรรมในโซ่อุปทาน การวัดประเมิน
จําเป็ นจะต้องทําโดยมองในภาพรวมของทั้งระบบ ไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพที่แยกตามหน่ วยงานย่อย และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทานนั้นคือ การตั้งแบบประเมินผลที่
มุ่งเน้นไปที่ “การเงิน” โดยไม่คาํ นึงถึง ประสิทธิภาพอื่นๆที่ไม่สามารถวัดออกมาได้เป็ นตัวเงินอย่างชัด เจน
เช่น ระบบการทํางาน (Work in process) ระดับสิ นค้าคงคลัง (Inventory Level) ซึ่งจะสะท้อนกิจกรรมการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสมกว่า
การประเมิ น กิ จ กรรมในโซ่ อุ ป ทานนั้ น สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 5 ส่ ว นใหญ่ ๆ คื อ การวางแผน
(Planning) แหล่งขาย หรื อผูข้ ายวัตถุดิบ (Supplier) การผลิต (Production) การจัดส่ ง (Delivery) และ ลูกค้า
(Customer) ซึ่งแต่ละส่ วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง รวมถึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประเมิน
ประสิ ทธิภาพโซ่อุปทาน นั้นจึงต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ โดยเน้นที่ความต้องการของลูก ค้าขั้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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สุดท้ายเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการประเมินดังกล่าว ยังไม่มีรูปแบบการประเมินที่ตายตัว และเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
จนกระทั่ง ในปี 1996 บริ ษัท ที่ ป รึ กษาทางด้า นการจัด การโซ่ อุ ป ทาน Pittiglio Rabin Todd &
McGrath ร่ ว มมือกับ สถาบัน วิจ ัย AMR ได้ทาํ การพัฒ นาแบบจําลองที่ ใช้ประเมิน ผลการปฏิบัติ งานโซ่
อุปทานที่เรี ยกว่า SCOR Model (Supply Chain Operating Reference Model) พร้อมกับก่อตั้ง Supply Chain
Council (SCC) เพื่อแนะนําและให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้แบบจําลองดังกล่าวในการประเมิน โดย SCC
เริ่ มต้นจากสมาชิกเพียงแค่ 69 บริ ษทั แต่ในปัจจุบนั มีสมาชิกมากกว่า 700 บริ ษทั (Husby, 2007)

ความหมาย และลักษณะที่สําคัญของ SCOR Model
แบบจําลองสกอร์ หรื อ SCOR Model เป็ นแบบจําลองที่ใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานโซ่
อุปทาน โดยแบบจําลองดังกล่าวได้มีการรวบรวมกระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทานที่สาํ คัญไว้ 5 ส่ วน
ได้แก่ การวางแผน (Plan) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่ งมอบ (Delivery) และ
การส่ งคืนสิ นค้าจากลูกค้า (Return) แบบจําลองดังกล่าวมีการแบ่งกระบวนการมาตรฐานออกเป็ นกลุ่มเพื่อ
ใช้ในการอธิ บายความสัมพัน ธ์ ภายในโซ่ อุปทานให้ง่ายขึ้ น และแม้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะมาจาก
อุต สาหกรรมที่แตกต่างกันหรื ออุต สาหกรรมคนละประเภท แต่ ก็สามารถนําแบบจําลองนี้ มาใช้อธิ บาย
ความสัมพันธ์ และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุ งโซ่อุปทานได้

(ผศ.ดร.ดวงพรรณ, 2007: 35)
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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แบบจําลองสกอร์ ได้ก าํ หนดสัญ ลัก ษณ์ ที่เป็ นมาตรฐานสําหรั บการใช้งาน ได้แก่ P แทนชนิ ด
กระบวนการ Plan, S แทน Source, M แทน Make, D แทน Delivery, และ R แทน Return ส่ วน E แทน
Enable ซึ่ งเป็ นส่ ว นประกอบ ที่ แสดงความเป็ นไปได้ในการดําเนิ น การและมีค วามสัมพัน ธ์ก ับทั้งการ
วางแผน และองค์ประกอบในการบริ หารจัดการโซ่อุปทาน โดยมีขอบเขตในแต่ละกระบวนการดังนี้
1. การวางแผน (Plan) มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงการวางแผนอุปสงค์-อุปทาน และการวางแผน
ของฝ่ ายบริ หาร อันได้แก่
• การวางแผนเพื่อสร้ างสมดุล โดยวางแผนในด้านความต้องการทรั พยากร การ
ติ ด ต่ อ สื่ อสารในห่ วงโซ่ อุ ป ทาน กระบวนการจัด หา กระบวนการผลิ ต
กระบวนการจัดส่ง และกระบวนการส่งคืน
• การวางแผนด้านกฎระเบียบในการจัดการธุรกิจ การวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน การ
เก็บข้อมูลระดับสิ นค้าคงคลัง สิ นทรัพย์ ทุน การขนส่ ง การวางแผนโครงสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับทางธุรกิจ
• การปรับปรุ งการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
โซ่อุปทาน
2. การจัด หาวัต ถุ ดิ บ สิ น ค้า และบริ การ (Source) มี ข อบเขตที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจัด หา
ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีการผลิ ตไว้ล่วงหน้า (Make to Stock) ผลิต ตามคําสั่ง (Make to Order) และ
ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer to Order) ซึ่งรวมถึง
• การจัดตารางการจัดส่ ง การรับ การตรวจสอบและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และ
การอนุมตั ิการจ่ายเงินให้ผจู ้ ดั ส่งวัตถุดิบ
• การประเมินและการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้มีการกําหนดมาก่อน
• การประเมินข้อบังคับทางธุรกิจการประเมินสมรรถนะของผูจ้ ดั ส่งวัตถุดิบ
• การจัดการสิ นค้าคงคลัง สิ นทรัพย์ทุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างโครงข่ายผูจ้ ดั ส่ง
วัตถุดิบ การนําเข้า-ส่งออก และข้อตกลงของผูจ้ ดั ส่งวัตถุดิบ
3. การผลิต (Make) มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึง การผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to Stock) การผลิต
ตามคําสัง่ (Make to Order) และการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer to
Order) ซึ่งรวมถึง
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• การจัดตารางกิจกรรมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การ
บรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
• การจัดการเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงงาน สมรรถนะในการผลิต ข้อมูลในการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นระหว่างการผลิต เครื่ องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การผลิต เครื่ อข่ายทางการผลิต
4. การส่งมอบ (Delivery) มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึง การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตไว้
ล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคําสัง่ และ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่ง
รวมถึง
• กระบวนการจัดการคําสัง่ ซื้อจากลูกค้า การจัดเส้นทางการจัดส่ง การจัด
ยานพาหนะสําหรับการจัดส่ง
• การจัดการคลังสินค้า การรับและการจ่ายสินค้า
• การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบจัดส่งสินค้า ใบรับรอง ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี
• การจัดการกฎระเบียบในการส่งมอบสินค้า
5. การส่งคืนสินค้าจากลูกค้า (Return) มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึง การรับผลิตภัณฑ์คืนจากลูกค้า
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตาํ หนิ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นวัสดุสิ้นเปลือง และผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน ซึ่งรวมถึง
• ขั้นตอนการส่ งคืนผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เริ่ มจากการอนุ มตั ิการส่ งคืน การจัดตาราง
การส่ งคื น การรั บและการยืน ยัน การกําจัด ผลิต ภัณฑ์ที่ชาํ รุ ด การส่ งผลิตภัณฑ์
ทดแทน หรื อการคืนเงิน
• การจัด การกฎระเบี ย บในการส่ งคื น สมรรถนะของการส่ งคื น การเก็บข้อมู ล
ผลิตภัณฑ์ส่งคืนคงคลัง สินทรัพย์ทุน การขนส่ง โครงข่ายของการส่งคืนสินค้า
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(ที่มา: ศูนย์วิจยั โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ผศ. ดร. ดวงพรรณ (2007) เขี ย นไว้ในหนังสื อชื่ อ “โซ่ อุปทานและโลจิสติ กส์ ทฤษฎี - งานวิจยั กรณี ศึกษา” ว่า กระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทานทั้ง 5 ส่ วนนั้น ประกอบด้วย กิจกรรมใน 3 ลักษณะ
ได้แก่
การวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่คาดการณ์ไว้ โดยการวางแผนนั้นจะต้องสามารถทําให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรและ
ความต้องการโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่งๆได้ รวมทั้งสามารถกระจายทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละสมาชิกในโซ่อุปทาน
การดําเนินงาน (Execution) หมายถึงกิจกรรมที่ถูกกระตุน้ หรื อสั่งการจากแผนหรื อความต้องการที่
แท้จริ งซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของผลิตภัณฑ์ในโซ่อุปทานรวมถึงการจัดตารางการผลิตและ
ลําดับขั้นตอนในการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบ การบริ หารและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ (Transportation)
โครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึง กิจกรรมการจัดเตรี ยม กฎข้อบังคับในการดําเนินงาน
หรื อประกอบธุรกิจและการจัดการข้อมูลสารสนเทศและความสัมพันธ์ต่ างๆที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการปฏิบตั ิการ
Husby (2007) ได้อธิ บายว่า SCOR Model คื อการรวมกระบวนการมาตรฐานของโซ่ อุปทาน ที่
เชื่อมโยงกับทุกสมาชิกในโซ่อุปทานนั้นๆ ซึ่งการรวมกระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
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ได้แก่ ชนิ ดของกระบวนการ (Process Type) แบบของกระบวนการ (Process Category) และองค์ประกอบ
ของกระบวนการ (Process Element) ซึ่งแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้
ระดับที่ 1 เป็ นระดับบนสุด เรี ยกว่าชนิดของกระบวนการ มีการกําหนดขอบเขตตลอดจนเนื้อหาใน
การดําเนิ นงาน การสร้ างแบบจําลองเพื่อตั้งเป้ าหมายในการแข่ งขัน และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของโซ่
อุปทาน
ระดับที่ 2 เรี ยกว่าแบบของกระบวนการ ในระดับนี้ องค์กรสามารถสร้างแบบจําลองโซ่อุปทานของ
ตนได้ โดยพิจารณาลักษณะกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมองค์กร เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองของ
SCOR Model
ระดับ ที่ 3 เรี ย กว่าองค์ประกอบของกระบวนการ ประกอบด้ว ยนิ ย ามส่ ว นประกอบต่ างๆ ของ
กระบวนการย่อย ข้อมูลปั จจัยขาเข้า (Input) และปั จจัยขาออก (Output) ในแต่ละกระบวนการย่อย มีตวั วัด
สมรรถนะของกระบวนการ (Performance Metric) และเสนอวิธีปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุด (Best Practice) องค์กร
สามารถวัดสมรรถนะและปรับกลยุทธ์ตามวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา
ระดับที่ 4 เรี ยกว่าส่วนประกอบของกระบวนการ ในระดับนี้ ไม่ได้กาํ หนดไว้อย่างตายตัว หรื อไม่ได้
กําหนดไว้ใน SCOR Model แต่องค์กรสามารถกําหนดกิจกรรมย่อยหรื อส่วนประกอบของกระบวนการเป็ น
รายละเอียดเฉพาะตามแต่ละองค์กร
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(Husby, 2007: 2)

วิเคราะห์ แบบจําลอง SCOR Model
ได้มีนักวิชาการหลายราย ทําการวิจยั และเขียนบทความเกี่ยวกับ แบบจําลองที่ใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานโซ่ อุปทาน SCOR Model โดยงานวิจ ัย และบทความดังกล่าวนําเสนอทั้งประสิ ทธิ ภ าพ และ
ข้อจํากัดของแบบจําลองดังกล่าว ซึ่งพอสรุ ปได้ ดังนี้
Ned Bauhof (2004) ได้เขียนในบทความของเขาว่า SCOR Model เป็ นแบบจําลองที่เป็ นมาตรฐาน
เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล และสามารถปรั บ ใช้ได้ใ นทุ ก ๆอุ ต สาหกรรม Ned ยัง ได้ก ล่ า วเพิ่ เติ มถึง
ประโยชน์ที่หลากหลายของ SCOR Model แต่ในมุมมองของเขา ประโยชน์และคุณค่าที่น่าสนใจของ SCOR
Model ได้แก่ ความสามารถในการประเมินกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับโซ่อุปทาน บริ ษทั
ส่วนใหญ่สนใจแต่การพัฒนากลยุทธ์ แต่ละเลยการประเมินกลยุทธ์ดงั กล่าวว่าประสบความสําเร็ จ หรื อควร
ปรับปรุ งในส่ วนไหนบ้าง SCOR Model เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพในการเปลี่ยนกลยุทธ์เป็ นการสร้าง
เป้าหมายในการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้บริ ษทั ต่างๆ สามารถพัฒนากิจกรรม
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้
บทความของ Davies (2004) ที่ชื่อว่า “Using the supply chain council’s SCOR model” ได้อา้ งถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้แบบจําลอง SCOR Model เพื่อประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทาน ของบริ ษทั
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เคมีแห่ งหนึ่งในเยอรมันซึ่งมีบริ ษทั เครื่ อข่ายในโซ่อุปทานอยู่ 5 บริ ษทั และถูกแบ่งย่อยลงไปเป็ น 21 หน่ วย
ธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผลการดําเนินงานพบว่า การใช้ SCOR Model ช่วยในการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ของกิ จ กรรมในโซ่ อุปทานของบริ ษ ัทได้ดีข้ ึ น และผลที่ ต ามมาคื อ การลดค่ าใช้จ่ ายให้ก ับองค์กรในโซ่
อุปทานทั้งหมดได้ Davies ยังกล่าวอีกว่า ในความเป็ นจริ ง ยังมีอีกหลายบริ ษทั ที่ประสบความสําเร็ จในการ
ใช้ SCOR Model เพื่อสร้างแบบจําลอง และประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน แต่บริ ษทั เหล่านั้นไม่ยอม
เปิ ดเผยความสําเร็ จดังกล่าวเนื่องจากจะกระทบต่ อความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขันของพวกเขา
Malin (2006) ได้น ํา เสนอถึ ง ผลประโยชน์ ข อง SCOR Model ในอุ ต สาหกรรมบริ การ เช่ น
โรงพยาบาล โดยในบทความของเขาได้กล่าวถึง โรงพยาบาล New York ที่ได้นาํ SCOR Model มาใช้เพื่อ
สร้างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิภาพทางด้านการเงิน การจําลองแบบ
โดยใช้ SCOR Model ให้ขอ้ มูลที่โรงพยาบาลต้องควรปรับปรุ งใน 2 ด้าน ได้แก่ ในด้านการให้บริ การลูกค้า
ซึ่งรวมถึงประสิ ทธิภาพในการส่ งมอบบริ การ และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า ด้านที่ 2 ได้แก่
ประสิ ทธิภาพในการจัดการของ องค์กร ซึ่งรวมถึง การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และความสามารถในการจัดการ
สินทรัพย์
ถึงแม้ว่า SCOR Model จะเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ และทําประโยชน์ให้กบั หลายๆองค์กร แต่
Supply Chain Council ยังคงต้องการปรั บปรุ ง แบบจําลองดังกล่าว ให้มีประสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสมกับ
ผูน้ าํ ไปใช้ให้มากที่สุด Bill (2007) เขียนไว้ในบทความของเขา เกี่ยวกับการทําการศึกษาเปรี ยบเทียบอย่าง
เป็ น ระบบ ของ Supply Chain Council กับ กลุ่ ม สมาชิ ก ของเขาที่ ใ ช้ SCOR Model เพื่ อ หารู ปแบบของ
แบบจําลองที่ดีที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอุต สาหกรรม นอกจากนี้ การศึกษาเปรี ยบเทียบดังกล่าวยังช่ ว ยให้
บริ ษทั อื่นๆสามารถหารู ปแบบการใช้ SCOR Model ให้เหมาะกับองค์กรของตัวเองได้ง่ายขึ้น
บทความจาก msimag.com พูดถึงข้อจํากัด และการขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในเรื่ อง SCOR Model
อย่างลึกซึ้ ง Supply Chain Council จึงได้ทาํ การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม สําหรับผูท้ ี่สนใจเข้าอบรม และ
ศึก ษา เพื่อเป็ นผูใ้ ห้ค าํ แนะนําในเรื่ อง การประยุก ต์ใช้ SCOR Model กับองค์ก ร โดยโครงการฝึ กอบรม
ดังกล่าวคาดว่าจะเป็ นที่สนใจของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน โซ่อุปทานเป็ นจํานวนมาก เพราะผลประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพที่ถูกพิสูจน์ให้เห็นของ SCOR Model ในหลายๆบริ ษทั
ในขณะที่ Husby (2007) ได้นาํ เสนอทั้งจุดแข็งและข้อจํากัดของ SCOR Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- จุ ด แข็ง ของ SCOR Model ได้แก่ สามารถวัด ประสิ ทธิ ภาพได้ท้ งั ระบบโซ่ อุปทาน ง่ ายต่ อการ
เชื่อมต่อกับกระบวนการวางแผนขององค์กร ช่วยให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริ ง และแก้ไขได้ตรงจุด และ
เป็ นระบบมาตรฐานในการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมระหว่างองค์กร
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- ข้อจํากัดของ SCOR Model ได้แก่ ไม่สามารถเลือกประเมินเฉพาะจุด หรื อเฉพาะองค์กรได้ ทําให้
การแก้ไขปัญหาสําหรับองค์กรที่เป็ นแกนหลักในโซ่อุปทาน และองค์กรที่เป็ นเพียงส่วนช่วยสนับสนุ นไม่มี
ความต่างกัน ไม่สามารถสนับสนุนในเรื่ องหารวัดประสิทธิภาพของ LEANได้

สรุป
แบบจําลองที่ใช้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโซ่อุปทาน SCOR Model ถูกพัฒนาโดย Supply Chain
Council (SCC) ในปี 1996 SCOR Model เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพของกิจกรรม ในโซ่
อุปทาน โดยแบ่ งกิ จ กรรมที่ พิจ ารณาออกเป็ น 5 ส่ ว น ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด หาวัต ถุดิบ
(Source) การผลิต (Make) การจัดส่ ง (Delivery) และ การส่ งคืน (Return) โดยการประเมินกิจกรรมดังกล่าว
เป็ นการประเมินในภาพรวมทั้งโซ่อุปทาน เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละกิจกรรม ปัจจุบนั หน่วยงานหลาย
หน่วยงาน ได้นาํ แบบจําลองดังกล่าวไปใช้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกัน
นักวิชาการจากหลายสถาบัน ได้ให้ความสนใจศึกษา วิจยั ถึงประสิ ทธิภาพ และคุณค่า และข้อจํากัดของ
SCOR Model เพิ่ ม มากขึ้ น SCOR Model จึ ง เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ผูป้ ระกอบการและผู ้ส นใจในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพทางด้านโซ่อุปทาน ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
FACTORS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT
IN F&B INTERNATIONAL CO., LTD.
รัตนา อารยาภิชาติ1 ดร. ณกมล จันทร์สม2
------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่ อการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานประกอบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ตําแหน่งงาน และอายุ
การทํางาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลตอบแทน การฝึ กอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อนร่ วมงาน และ
หัว หน้างาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับพนัก งานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อิน เตอร์ เนชั่น แนล จํากัด
จํานวน 221 ตัวอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test, และ MRA
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีตาํ แหน่ งงานระดับปฏิบตั ิการ มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท และมีอายุ
การทํางานระหว่าง 1-3 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านผลตอบแทน
ในเรื่ องของสวัสดิการที่ได้รับจากบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความสามารถ ด้านการฝึ กอบรม ได้นาํ ความรู ้ที่
ฝึ กอบรมมาพัฒนาทักษะการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ ชื่ น ชอบที่ ได้รั บมอบหมายให้เป็ นผูน้ าํ
กิจกรรมงานต่างๆ ของบริ ษทั ด้านเพื่อนร่ วมงาน สามารถทํางานเป็ นทีมกับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี และ
ด้านหัวหน้างาน ให้ความสําคัญกับการที่หวั หน้างานสามารถให้คาํ ปรึ กษาเมื่อประสบปั ญหาในการทํางาน
มากที่สุด
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพียง 2 ด้าน คือ ตําแหน่งงานและรายได้ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ส่วน
ปั จจัยภายนอกส่ วนใหญ่ คือ ด้านการฝึ กอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานที่
แตกต่ างมีค วามสัมพัน ธ์เชิ งบวกต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการปฏิบัติ งานของพนัก งานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze factors of employee engagement of F&B International
Co., Ltd. to study relationship on employee’s personal factor e.g. gender, education, married status, position,
and external factors e.g. compensation, training, career path, friends and boss with the survey is conducted
from 221 samples and employing various statistics for data analysis, including frequency, percentage,
minimum value, maximum value, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.
The completed survey show that major samples were male; had age in range between 31-40 years;
graduated in lower bachelor’s degree; were single; were operation level; earned monthly income with
15,000 baht; and had been joining work between 1-3 years. Most of them show a positive feedback on
company compensation decision for each level. They could apply training knowledge to the job function.
They like to show their leadership skill in company activities. They could work as a teamwork, and seeking
for boss’s advice when they face with some obstructed in their job function.
The hypothesis testing result showed that only 2 of difference personal factors are position and
income had influence on employee engagement of F&B International Co., Ltd. at statistical significance
level of 0.05. The external factors training, career path, friends, and boss had relationship with their working
participants at statistical significance level of 0.05.

บทนํา
การแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุ บนั ทวีความรุ น แรงและอาศัยความรวดเร็ ว มากขึ้ น อย่างต่ อเนื่ องโดยเฉพาะ
ในช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่ AEC (ASEAN Economic Community) หรื อประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ในการมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐานในการบริ หารทรัพยากร (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2551) องค์ประกอบ
ที่สาํ คัญในการบริ หารงานประกอบด้วย 4 ปั จจัยหรื อที่เรี ยกว่า ทฤษฎี4 M’s ได้แก่ คน(Man) เงิน(Money)
วัส ดุ ส่ิ ง ของ(Material) และวิ ธี จ ัด การ(Management) ซึ่ ง แสดงเห็ น ได้ว่า ผูบ้ ริ หารขององค์ก รมัก จะให้
ความสําคัญกับการบริ หารงานบุคคลที่มีความสําคัญต่อการบริ หารธุรกิจเป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้
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เล็งเห็นความสําคัญของหลักการบริ หารโดยมุ่งเน้นให้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ งาน
ภายในองค์กรในด้านต่างๆ เช่น การเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การร่ วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรื อ
ตามที่หวั หน้างานมอบหมาย การเข้าร่ วมประชุม การเสนอความคิดเห็น เกิดการระดมแนวคิด และการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการทํางาน ตลอดจนร่ ว มรั บผิด ชอบโครงการหรื อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะธุรกิจบริ การอาหารและเครื่ องดื่มทั้งภายในและภายนอกศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ ซึ่งบริ หารงานโดยบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด จึงให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพราะองค์รวมของธุรกิจล้วนแล้วแต่ตอ้ งบริ หารบุคลากร
เพื่อรองรับทั้งความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเชื้ อชาติ ภาษา จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน กลุ่มเป้ าหมายของ
ลูกค้าที่มาร่ วมงาน รู ปแบบการจัดงานที่มีความแตกต่างกัน ความมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานจากพนักงาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.1 เพื่อการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่ งงาน รายได้

และอายุการทํางาน ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
1.2 เพื่อการศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ผลตอบแทน การฝึ กอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อน
ร่ ว มงาน และหัว หน้างาน ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ
แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

สมมติฐานการวิจยั
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงาน รายได้ และอายุการ
ทํางาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด แตกต่างกัน
1.2 ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ผลตอบแทน การฝึ กอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อนร่ วมงาน และ
หัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรต้น โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ตําแหน่ งงาน รายได้ และอายุการทํางาน และปั จจัยภายนอก ได้แก่ ผลตอบแทน การฝึ กอบรม
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างาน ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยมีขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
คือ พนักงานประจําของบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 221 คน ซึ่งขอบเขตด้าน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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สถานที่ บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ผูบ้ ริ หารงานด้านอาหารและเครื่ องดื่มอย่างครบวงจร
ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ และขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ ทคี่ าดที่จะได้ รับจากการวิจยั ครั้งนี้
1.1 เชิงวิชาการ
ทราบรายละเอียดจากปัจจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยภายนอกโดยสามารถนําผลที่ได้จากการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ในด้านการสอน การบรรยาย การอบรมในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ทราบรายละเอียดจากปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกโดยสามารถนําข้อมูลและผลที่ได้จาก
การวิจยั นําไปใช้เพื่อต่อยอดงานวิจยั อื่นๆต่อไป
1.2 ประโยชน์ เชิงธุรกิจ
ทราบรายละเอี ยดจากปั จ จัยส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัยภายนอกถึงระดับการมีส่ว นร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานต่อบริ ษทั โดยมีรูปแบบ มีขอ้ มูลที่เป็ นระบบ และสามารถอ้างอิงได้ตาม
หลักวิชาการ และบริ ษทั สามารถรับข้อมูลข้อเท็จจริ ง และนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริ หารงานจากปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติ งาน
พนัก งานที่ สูงขึ้ น ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถลดอัต ราการทดแทนพนัก งานลงได้ หากมีก าร
วางแผน กําหนดนโยบายและดําเนินการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- ตําแหน่งงาน
- รายได้

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

ปัจจัยภายนอก
- ผลตอบแทน
- การฝึ กอบรม
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
- เพื่อนร่ วมงาน
- หัวหน้างาน

รู ปภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
3. แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย (Fredrick Herzberg’s Two Factors)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
พิริยะ คุม้ รักษา (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการดําเนินกิจกรรมการบํารุ งรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วมของบริ ษทั กังวานโพลิเอสเตอร์ จํากัด ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานในการดําเนินกิจกรรมการบํารุ งรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่งเมื่อศึกษาเป็ นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็น การวางแผน การปฏิบตั ิตามกิจกรรม และ
การติดตามผล อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน
ลักษณชัย ธนะวังน้อย และคณะ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
กับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ พนักงานเครื อเบทาโกร โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานเครื อเบทาโกร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเครื อ
เบทาโกร ใน 7 ด้าน คือ ด้าน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านการ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ ปฏิบตั ิงานของพนักงานเครื อเบทาโกร
ใน 4 ด้าน คือ ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการทํางาน และด้าน ค่าใช้จ่าย ทั้งโดยรวมและ
รายด้า นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น และผลการทดสอบหาความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน พบว่าพนักงานที่มี อายุ ประสบการณ์การทํางานและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมี
ผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระเบียบวิธีวจิ ยั

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่งมี
พนัก งานจํานวนทั้งหมด 221 คน ผูว้ ิ จ ัย จึ งได้ท ํา การเลื อ กกลุ่ มตัว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามทําการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมด

การรวบรวมข้ อมูล
การกําหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 221 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ใช้ประกอบในงานวิจยั โดยผูว้ ิจยั ทําการค้นคว้าจาก
วิทยานิ พนธ์ เอกสารงานวิจยั เชิงวิชาการต่างๆ เอกสารการเรี ยนที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
เมื่อรวบรวมแบบสอบถาม จะทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัส และบันทึกตามรหัสกําหนดไว้
จะถูก ประมวลด้ว ยสถิ ติ เบื้ องต้น และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผูว้ ิจ ัยได้
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จ จัยภายนอก โดยใช้สถิติ ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. ข้อมูลปั จจัยการมีส่วนร่ วมของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจยั

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงานรายได้ และ
อายุการทํางาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-Test พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
ซึ่ งผลการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ F-Test พบว่า อายุที่แตกต่ างกัน ไม่มีผ ลต่ อการมี ส่ว นร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.5 ตําแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วน
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ร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.003 ซึ่งน้อย
กว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้) ผูว้ ิจยั จึงทําการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe เพื่อ
วิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง เมื่อทําการทดสอบด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของการมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านตําแหน่ งงาน พบว่า มีตาํ แหน่ งงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับปฏิบตั ิงาน มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานมากกว่าระดับผูจ้ ดั การ
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้) ผูว้ ิจยั จึงทําการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe
เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง เมื่อทําการทดสอบด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของการมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่ารายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
สมมติฐานที่ 1.7 อายุการทํางานที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนัก งาน
แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า อายุการทํางานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จ จัย ภายนอก ได้แก่ ผลตอบแทน การฝึ กอบรม ความก้าวหน้าในอาชี พ เพื่อน
ร่ วมงาน และหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์
บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรอิสระรวม
ทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ซึ่งมาจากสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย
ด้านผลตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษ ัทเอฟ
แอนด์ บี อิน เตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (Sig. = 0.433 ซึ่ งมากกว่าระดับที่ ยอมรับได้ที่ 0.05) จึ งปฏิเสธยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ด้านฝึ กอบรม ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านเพื่อนร่ วมงาน และด้านหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์
ต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริ ษ ัทเอฟ แอนด์ บี อิน เตอร์ เนชั่น แนล จํากัด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.007, 0.034, 0.000, 0.021 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายร้อยละ 58.8 และเพศหญิงร้อยละ 41.2 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือมีอายุ 22-25 ปี และอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 24.9 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 32.1 มีสถานภาพเป็ นโสดมากที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ
33.9 ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่งงานในระดับปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือระดับหัวหน้างาน คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.0 ส่ ว นใหญ่ มีรายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 15,000 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.5 และส่วนใหญ่มีอายุการทํางาน 1-3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.7 รองลงมา
คือ อายุการทํางาน 5 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 35.3
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ยวกับปั จจัยภายนอกที่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติง านของพนักงาน
บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
โดยภาพรวมปั จ จัย ภายนอกที่ มีผลต่ อการมีส่ว นร่ วมในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริ ษ ัทเอฟ
แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด สามารถพิจารณาได้ดงั นี้ ด้านผลตอบแทน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
สวัสดิการที่ได้รับจากบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ สวัสดิการที่ท่านได้รับ
จากบริ ษทั เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในปั จจุบนั ของท่าน และครอบครัวของท่าน ด้านการฝึ กอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับได้นาํ ความรู ้ที่ฝึกอบรมมาพัฒนาทักษะการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับ
การฝึ กอบรมเฉพาะทางในด้านสายอาชีพที่ รั บผิด ชอบอยู่ ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ กลุ่มตัว อย่างให้
ความสําคัญกับการชื่นชอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูน้ าํ กิจกรรมงานต่างๆ ของบริ ษทั มากที่สุด รองลงมา
คื อ หัว หน้างานมีก ารสื่ อความในความก้าวหน้าทางสายอาชี พอย่างสมํ่าเสมอ ด้านเพื่อนร่ ว มงาน กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับความสามารถทํางานเป็ นทีมกับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดีมากที่สุด รองลงมา
คือ ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือ และด้านหัวหน้างาน กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับหัวหน้างานสามารถให้คาํ ปรึ กษาเมื่อประสบปั ญหาในการทํางาน รองลงมาคือ หัวหน้างาน
ยอมรับในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจในงานเสมอ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับงานที่ปฏิบตั ิอยู่เป็ นงานที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็ จของบริ ษทั มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การปฏิบตั ิงานทําให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริ ษทั

อภิปรายผล

5.2.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการปฏิบัติ งานของพนัก งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับจุ ไรรั ตน์ แซ่ เตี ยว และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์ขนาดเล็กในส่ วน
ปฏิบตั ิการโดยศึกษาจากพนักงานธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานครเฉพาะส่ วนปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์ขนาดเล็ก ใน
ส่วนปฏิบตั ิการ
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้านอายุ พบว่า ไม่มีผลต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการปฏิบัติ งานของพนัก งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับณัฐินีพร รั ต นวิชัย (2553) ได้ศึก ษาการสร้างความพึงพอใจในงานเพื่อส่ งเสริ มความความ
ผูกพันต่อองค์กร: กรณี ศึกษาพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งหนึ่ ง ผลการศึกษา
พบว่า ข้อมูลจากพนักงานฝ่ ายการผลิตของบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งหนึ่ง พนักงานที่มี
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี มีความพึงพอใจที่ส่งเสริ มความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
ปั จ จัยส่ ว นบุ ค คลด้านระดับการศึ ก ษา พบว่า ไม่มีผลต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการปฏิบัติ งานของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับศิริเกศ สิงหศิริ (2551) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษาเจ้าหน้าที่องค์กร
การค้าของสํานัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ ก ารและสวัสดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับจิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) ได้ศึกษาปั จจัยกระบวนการทัศน์ทางการบริ หารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า
อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน
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ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับณัฐินีพร รัตนวิชยั (2553) ได้ศึกษาการสร้างความพึงพอใจในงานเพื่อส่งเสริ มความผูกพันของ
องค์กรโดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฝ่ ายบริ ษทั ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม พบว่า พนักงานที่มีตาํ แหน่ งหน้าที่
ในระดับปฏิบตั ิการและตําแหน่ งหัวหน้างานขึ้ นไป มีความพึงพอใจแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพการ
ทํางาน โครงการฝึ กอบรม โอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ หัวหน้าและผูบ้ ริ การ โดย
พนักงานที่มีตาํ แหน่งในหัวหน้างานขึ้นไปมีความพึงพอใจที่ส่งเสริ มความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงาน
ที่มีตาํ แหน่งในระดับปฏิบตั ิการ
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ซึ่ งสอดคล้องกับสุ ภ าพร กิ ต ติ นัน ทะศิลป์ และคณะ (2553) ผลการวิจ ัยพบว่า รายได้และผลตอบแทนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทํางาน พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ซึ่งสอดคล้องกับธนกร กรวัชรเจริ ญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของ
พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า อายุการทํางานที่แตกต่างกันของหน่วยงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกัน
5.2.2 ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกด้านผลตอบแทน พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับอารยา วลัญไชย (2546) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี สาํ นักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า รางวัลค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
ธนาคารที่ พ่ึงได้ในเวลาที่ เจ็บป่ วยนั้น สามารถช่ ว ยเหลือในยามเจ็บป่ วยได้อย่างพึงพอใจ เป็ นผลทําให้
พนักงานมีความผูกพันและมีอยากมีส่วนร่ วมในการทํางานของธนาคาร
ปั จจัยภายนอกด้านการฝึ กอบรม พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องลักษณชัย ธนะวังน้อย และคณะ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ พนักงานเครื อเบทาโกร กลุ่มตัวอย่างพนักงานเครื อเบทาโกร จํานวน
365 ชุด ผลการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ด้านการฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคื อ องค์กรใช้การอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริ งเพื่ อให้
พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ทาํ มากขึ้น
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ปั จจัยภายนอกด้านความก้าวหน้าในอาชี พ พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ ว มในการปฏิบัติงานของ
พนัก งาน ซึ่ งสอดคล้องกับเสกสรร อรกุล (2555) ที่ ได้ศึก ษาปั จ จัย แรงจู งใจในการปฏิบัติ งานที่ มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เมทเทิลคอม จํากัด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ
ภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานคือ การมีอาํ นาจในหน้าที่ และความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัจจัยภายนอกด้านเพื่อนร่ วมงาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวารุ ณี คําแก้ว (2550) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเกี่ยวกับงานกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานพบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับงาน คือ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ล้วนมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ปั จจัยภายนอกด้านหัวหน้างาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับสุ วลักษณ์ ตรี พรชัยศักดิ์ (2542) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ขายบริ ษทั ร่ วมเจริ ญพัฒนา จํากัด (ห้างแว่นท็อปเจริ ญ) ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้า
งานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยหัวหน้าที่เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความ
คิดเห็น เข้าพบปรึ กษาหารื อ คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้
การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานก็จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้วย
จากการวิ เคราะห์ และอภิ ปรายผลที่ กล่าวมาทั้งหมด ทําให้ทราบถึงปั จ จัยส่ วนบุ คคล และปั จ จัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ซึ่งหากบริ ษทั รับทราบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นแล้ววางแผนงานการเสริ มเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การทํางาน สร้างสิ่ งแวดล้อมที่กระตุน้ การมีส่วนร่ วมในการทํางานให้เหมาะสม และยังสามารถหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญ หาและอุปสรรคของการเกิ ด การมีส่ว นร่ ว มในการทํา งาน ตลอดจนแนวทางในการ
ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้องค์กรสามารถกระตุน้ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ที่จะนําผลการวิจยั ไปใช้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผลการศึกษา
1.
ด้านการฝึ กอบรม บริ ษทั ควรมีการสํารวจความต้องการที่แท้จริ งในด้าน
การฝึ กอบรมจากพนักงาน และจัดสรรหัวข้อ วิทยากร เนื้ อหาของการฝึ กอบรมให้พนักงาน
อย่างเหมาะสมกับสายอาชีพ และเติมเต็มศักยภาพของพนักงานในแต่ละสายงาน
2.
ด้า นความก้า วหน้า ในอาชี พ บริ ษัท ควรมี ก ารเลื่ อ นตํา แหน่ ง หน้ า ที่
รับผิดชอบแก่พนักงานในเวลาอันเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และให้การประเมินอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน อีกทั้งควรส่งเสริ มให้มีการ
สร้างผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง (successor) ตลอดจนฝึ กฝนหรื อหมุนเวียนตําแหน่ งหัวหน้าทีมใน
ระดับปฏิบตั ิการย่อยๆ เพื่อให้ เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.
ด้านเพื่อนร่ วมงาน บริ ษทั ควรส่งเสริ มหรื อจัดกิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกันของทั้ง
บริ ษ ัท เช่ น Team Building จัด กิ จ กรรมกีฬาสี ทัศนะศึก ษา จัด กิ จ กรรมออกค่ายอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมหรื อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เป็ นต้น เพื่อจะได้พฒั นาความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
4.
ด้านหัวหน้างาน ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิ ดโอกาสและกระตุน้ ให้
พนัก งานได้มีส่ว นร่ ว มกับงาน โครงการ หรื อมอบหมายงานใหม่ๆ อย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรม
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครั้ งต่อไปควรมีการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม เช่น แผนกหรื อฝ่ าย และในการศึกษาปั จจัยภายนอกครั้ ง
ต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านสังคม วัฒนธรรมการทํางาน เศรษฐกิจ ความ
ท้าทายของงาน ความมีอิสระในการปฏิบตั ิ งาน สภาพแวดล้อมการทํางาน คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ความผูกพันต่องาน และความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น
2. ควรศึกษาในเชิงลึกจากการเก็บข้อมูลลักษณะการพูดคุยสัมภาษณ์โดยตรงเพิ่มเติม
จากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจทําให้ได้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF ACCEPTANCE FACTORS OF LINE APPLICATION
TECHNOLOGY IN BANGKOK
สาคริ นทร์ แท้เที่ยงเจริ ญ1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒั น์ ชาญกิจ2
------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของผูใ้ ช้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่ อ การศึ ก ษาทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) ในส่ ว นการรั บ รู ้ ว่ า มี ป ระโยชน์ (Perceived
Usefulness) การรับรู ้ ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะกระทา (Behavior Intention)
เจตคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) โดยการประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model) การศึกษาครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจคือ ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
วัยทางานที่มีอายุ ตั้งแต่ 19-60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 420 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ผลการศึ กษาพบว่าการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ มี ความสัมพันธ์ต่อการ
ยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุ งเทพมหานครมากที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 จากผล
การศึกษาการรับรู ้ถึงประโยชน์ และการรับรู ้ ความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิ พลต่อเจตคติต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันไลน์ (LINE) รวมทั้งเจตคติต่อการใช้งาน และการรับรู ้ถึงประโยชน์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจ
ที่จะใช้ (INT) แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ความตั้งใจที่จะกระทา มีอิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของผูใ้ ช้วยั ทางาน
คาสาคัญ : แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี

1

นักศึกษาปริ ญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อชี วิตมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก โดยจะถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้
ชี ว ิต ประจ าวัน ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่เ รามัก ใช้เ ทคโนโลยีใ นการติด ต่อ สื ่ อ สารระหว่า งกัน ผ่า นทางสัญ ญาณ
อิน เทอร์ เ น็ต ท าให้ค นสามารถติ ดต่ อสื่ อ สารกันได้ง่ า ยโดยผ่า นแอปพลิ เคชัน ที่ ใ ช้ส นทนากันผ่า นทาง
ข้อความที่เรี ยกในชื่ อ Messaging หรื อ Chat App ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าจากอดี ตถึ งปั จจุ บนั เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีวงจรที่ส้ ัน เนื่ องจากค่านิ ยมของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอเพื่อเปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ ส่ งผลให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับความสนใจมากกว่าเข้ามาแทนที่ ยกตัวอย่างเช่น
โปรแกรมวินโดวส์ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์ หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า เอ็ม เอส เอ็น (MSN) ในอดีตจากจานวน
ผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตทั้งหมด 13.4 ล้านคนในประเทศไทย มีผใู ้ ช้โปรแกรมวินโดวส์ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์ ถึง
4.4 ล้านคน คิดเป็ น 832.84 เปอร์ เซ็นต์ หรื อประมาณ 1 ใน 3 ของผู ใ้ ช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ทั้ง หมด ณ ขณะนั้น
ล่ า สุ ดโปรแกรมวิน โดวส์ ไ ลฟ์ แมสเซ็ นเจอร์ ปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผา่ นมา
หลังจากให้บริ การมาถึง 15 ปี และ จากรายงานที่เปิ ดเผยโดย Wikibrains ในหัวข้อ WHO’S WINNING THE
MESSAGING WAR ? ที่รวบรวมเอาข้อมูลแอปพลิ เคชัน Messenger ที่ได้รับความนิ ยมอันดับ 1 ในแต่ละ
ประเทศบน Google Play Store พบว่าแอปพลิเคชัน Whatsapp ได้รับความนิยมอันดับ 1 มากถึง 23 ประเทศ
ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้จากประเทศแถบยุโรป และอเมริ กาทั้งสิ้ น ประเด็นที่น่าสนใจคือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)ได้รับ
ความนิ ย มอันดับ 1ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั จึ งอยากศึ ก ษาแอปพลิ เ คชันไลน์ (LINE) ซึ่ ง ถื อได้ว่า ประสบ
ความส าเร็ จเป็ นอย่า งมากในปั จจุ บ นั โดยจะทาการศึ ก ษาปั จจัย การยอมรั บเทคโนโลยีก ารใช้แอปพลิ เค
ชันไลน์ (LINE)โดยใช้แบบจาลองการยอมรั บเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)หรื อ TAM ที่
ได้รับการยอมรับและพิสูจน์จากหลายงานวิจยั ได้วา่ เป็ นแบบจาลองที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
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Abstract
The objectives of this research are to study personal factors such as gender, age, education,
occupation and monthly income whether they have an affect towards LINE application technology
acceptance of LINE users in Bangkok and to study the Technology Acceptance Model, which involves the
study of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Behavior Intention and Attitude Toward Using, by
applying the Technology Acceptance Model (TAM).
This research collected data from 420 LINE application adult users aged 19-60 years old that lives
in Bangkok and Path Analysis was applied. The result showed that Perceived Usefulness has the most
significant relationship with Line application acceptance of users in Bangkok (at 0.01 level of significance).
The study also revealed thatPerceived Usefulness and Perceived Ease of Use have an influence towards the
use of Line application. In addition, Attitude Towards Using and Perceived Usefulness directly influence
Intention of use while Behavior Intention has an impact to application technology acceptance of LINE adult
users.

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของผูใ้ ช้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อการศึกษาทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) ในส่ วนการรับรู ้วา่ มีประโยชน์
(Perceived Usefulness) การรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะกระทา (Behavior
Intention) เจตคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ใช้ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ได้แก่ การรับรู ้ ถึงประโยชน์ และการรับรู ้ ถึงความสะดวกในการใช้
งาน เจตคติ ความตั้งใจใช้มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุ งเทพมหานคร
3. การรับรู ้ ถึงประโยชน์และการรับรู ้ ความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิ พลต่อเจตคติ ต่อการใช้แอปพลิ เค
ชันไลน์ (LINE)
4. เจตคติต่อการใช้งานมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE)
5. การรับรู ้ถึงประโยชน์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
6. ความตั้งใจที่จะกระทามีอิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของ
ผูใ้ ช้วยั ทางาน

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคน
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง แอปพลิเ คชัน ไลน์ (LINE) หมายถึง โปรแกรมแชทที ่ส ามารถใช้ง านได้ท ้ั ง
โทรศัพ ท์มือถือที่มีระบบปฏิ บตั ิการ IOS, Android, Windows Phone และบนคอมพิวเตอร์ PC และ MAC
โดยได้นาแบบจาลองเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ที่พฒั นาโดย Davis (1989) ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การศึกษา ดังนี้
การรับ รู ้ถึง ประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU) ที่ไ ด้จ ากการใช้แอปพลิเ คชัน ไลน์ (LINE)
เช่ น ความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
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การรั บรู ้ ถึงการใช้งานง่ าย (Perceived Ease of Use : PEOU) จากการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
เช่น การใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และสามารถเรี ยนรู ้ได้ตวั เอง
เจตคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง เจตคติของผูใ้ ช้เป็ นเจตนาที่เกิ ดขึ้นจากผลของ
การรับรู ้ถึงประโยชน์และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้แอปพลิ เคชันไลน์ (LINE) ซึ่ งหากผูใ้ ช้รับรู ้ ว่าแอป
พลิเคชันนั้นมีประโยชน์หรื อใช้งาน
ความตั้งใจที่ จะกระท า (Intention to use) หมายถึ ง ความตั้งใจที่ ผูใ้ ช้จะพยายามใช้งาน และความ
เป็ นไปได้ที่ผใู ้ ช้จะยอมรับ และมีท่าทีที่จะใช้งานต่อไปในอนาคต
พฤติกรรมการใช้จริ ง (Actual Use) หมายถึง การนามาใช้จริ งและยอมรับเทคโนโลยี
ซึ่ งจากตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสามารถแสดงกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การรับรู้ถึงประโยชน์
เจตคติตอ่ การใช้ งาน
การรับรู้ ถงึ ความ
สะดวกในการใช้
งาน

ความตังใจที
้ ่จะกระทา

การยอมรับเทคโนโลยี
การใช้แอปพลิเคชันไลน์
(LINE)
ของผูใ้ ช้วยั ทางานใน
กรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือผูใ้ ช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) วัยทางานที่มีอายุ ตั้งแต่ 19-60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร กาหนด
ขนาดตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยทาการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน การวิจยั นี้
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และข้อคาถามแต่ละข้อได้มีการประยุกต์มา
จากแบบจาลองเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) โดยผูว้ จิ ยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3
ตอน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการประมวลผลการวิจยั ดังนี้
แบบสอบถามตอนที ่ 1 เป็ นค าถามเกี ่ ย วกับ ข้อ มูล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ต้ อบ
แบบสอบถามมี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเลื อกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไลน์
(LINE) ที่ ครอบคลุ มทั้ง 4 ด้านได้แก่ การรับรู ้ ถึงความสะดวกในการใช้งาน (Perceives Ease of Use) การ
รับรู ้ ถึงประโยชน์ (Perceives Usefulness) เจตคติ ต่อการใช้งาน (Attitude Toword Using) ความตั้งใจที่ จะ
กระทา (Behavior Intention) มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended response Question) แบบ
มาตราส่ วน (Liker Rating Scale) แบ่งระดับความคิ ดเห็ นออกเป็ น 5 ระดับ ตั้งแต่เห็ นด้วยอย่างยิ่งลดหลัน่
จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณรวม 17 ข้อ
แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไลน์
(LINE) เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended response Question) แบบมาตราส่ วน (Liker Rating Scale)
แบ่งระดับความคิดเห็ นออกเป็ น 5 ระดับ ตั้งแต่เห็ นด้วยอย่างยิ่งลดหลัน่ จนถึ งไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ งถื อ
ว่าเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณรวม 5 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั นี้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Path
analysis)
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ผลการศึกษา
ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) วัยทางาน จานวน 420 คนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเพศหญิง
ร้ อยละ 56.7 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 52.9 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ 65.2 มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 51.4 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 34.5
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทั้ง4ด้ านตามแบบจาลองด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model)
ปัจจัย
การรับรู้ ถึงความสะดวกในการใช้ งาน (Perceives Ease of Use)
การเรี ยนรู ้การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์(LINE)เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับท่าน
ฉันพบว่าเป็ นเรื่ องง่ายที่ฉนั จะได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการจากแอปพลิเคชันไลน์
(LINE)
ฉันพบว่าแอปพลิเคชันไลน์(LINE)มีความหยืดหยุน่ ในการใช้งาน
เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับฉันที่จะพัฒนาทักษะการใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)
ฉันพบว่าแอปพลิเคชันไลน์(LINE)ง่ายต่อการใช้งานตั้งแต่แรกใช้
โปรแกรม
การรับรู้ ถึงประโยชน์ (Perceives Usefulness)
การใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ทาให้ฉนั ทางานเสร็ จเร็ วขึ้น
การใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของฉัน
การใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ทาให้ฉนั ทางานง่ายขึ้น
การใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)สามารถช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของฉัน
ฉันใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ในการทางานมากขึ้นแทนการใช้งาน
Software พื้นฐานในการทางาน

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.18

0.803

4.00

0.848

3.90
4.04

0.750
0.815

4.02

0.807

3.87
3.83
3.91

0.92
0.92
0.93

3.71

0.95

3.33

1.14
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ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทั้ง4ด้ านตามแบบจาลองด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model) (ต่อ)
ปัจจัย
ด้ านเจตคติต่อการใช้ งาน (Attitude Toword Using)
การที่ฉนั ได้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันไลน์(LINE)ทาให้ฉนั รู ้สึกสนุกสนาน
แอปพลิเคชันไลน์(LINE)เป็ นพื้นที่หนึ่งในการแสดงความรู ้สึกของฉัน
ฉันเพลิดเพลินเมื่อใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)
ฉันมักจะใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)เมื่อฉันรู ้สึกเบื่อ
ความตั้งใจทีจ่ ะกระทา (Behavior Intention)
บ่อยครั้งที่ฉนั ใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ในการติดต่อสื่ อสารการทางาน
เนื่องจากคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไลน์(LINE)สามารถช่วยชั้นได้
ฉันตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)ต่อไปในอนาคต
ฉันตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์(LINE)เป็ นแอปพลิเคชันหลักในการ
สื่ อสาร

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.89
3.68
3.79
3.54

0.88
1.01
0.94
1.10

3.95

0.95

4.13

0.79

3.92

0.87

จากตารางที่ 1 พบว่าปั จจัยทั้ง 4 ด้านได้แก่ การรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (Perceives Ease of Use)
การรับรู ้ถึงประโยชน์(Perceives Usefulness) เจตคติต่อการใช้งาน(Attitude Toword Using) ความตั้งใจที่จะ
กระทา (Behavior Intention) ทุกปั จจัยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยในทุกปัจจัย
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ตารางที่ 2 ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรสั งเกตทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การรับรู้ ถึง
ความสะดวก
ในการใช้ งาน
การรับรู ้ถึงความสะดวก
ในการใช้งาน

การรับรู้ ถึง
ประโยชน์

เจตคติต่อ
การใช้ งาน

ความตั้งใจที่
จะกระทา

พฤติกรรม
การยอมรับ
เทคโนโลยี

1.00

การรับรู ้ถึงประโยชน์

0.48**

1.00

เจตคติต่อการใช้งาน

0.46**

0.50**

1.00

ความตั้งใจที่จะกระทา

0.58**

0.56**

0.56**

1.00

0.63**

0.40**

0.57**

พฤติกรรมการยอมรับ
0.40**
เทคโนโลยี
** ระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05

1.00

จากตารางที่ 2 พบว่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรจานวน 15 คู่ โดยมี ขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.435 ถึง 0.623 โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ที่เป็ นบวกทั้ง15คู่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่
.05โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดคือการรับรู ้ถึงประโยชน์กบั พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี มี
ค่ า ความสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.63 รองลงมาได้แ ก่ การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ก ับ ความตั้ง ใจที่ จ ะกระท า มี ค่ า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.58 และความตั้งใจที่จะกระทากับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีมีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.57 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุดได้แก่ ความสะดวกในการใช้งานกับพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี และ เจตคติต่อการใช้งานกับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ
0.40 ตามลาดับ ดังนั้นจะพบว่าการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ในการใช้งานของแอปพลิ เคชันไลน์ (LINE) นั้น มี
ความสัมพันธ์ที่สูงกับตัวแปรตามภายในทุกตัว จากคะแนนความสัมพันธ์จึงสามารถนาตัวแปรสังเกตไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุได้
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วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในเชิ งสาเหตุ (Path analysis)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในเชิ งสาเหตุ ได้จาแนกผลการ
วิเคราะห์เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ ค่าสถิติเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษาข้อมูลเชิ งประจักษ์ แผนภาพวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเชิงสาเหตุ ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect) และ อิทธิ พลรวม (Total Effect) และปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี ดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า เมื่อพิจารณา
ค่ า ดัช นี ก ับ เกณฑ์ ค วามกลมกลื น ของโมเดลกับ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ GFI = .91,AGFI = .65, SRMR =
.24,RMSEA = .251, CFI = .88และ CN = 39.95 ทุกค่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้โมเดลตามสมมุติฐานจึงไม่
กลมกลื นตามข้อมูลเชิ งประจักษ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งดาเนิ นการปรั บ โมเดลโดยพิ จารณาจากเมทริ ก ดัช นี ก าร
ปรับเปลี่ ยนของตัวแปรในแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการลากเส้นอิทธิ พลในใน
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็ นผลเนื่องมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลปรับแก้ กบั ข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ค่ าดัชนี
GFI
AGFI
SRMR
RMSEA
CFI
CN

เกณฑ์
>.90
>.90
< .05
< .09
>.90
>200

โมเดลตามสมมุติฐาน
.99
.94
.023
.089
.99
443.78

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3 ผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลปรับแก้มีความ
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ดีกว่า โดยค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
(RMSEA) เท่ากับ 0.089 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ CFI มีค่าเท่ากับ 0.99ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืน
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(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนAGFI มีค่าเท่ากับ 0.99 จากที่กล่าวมา ค่าทุกค่า
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จึงสรุ ปได้วา่ โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.00

PU
0.45
0.36

0.69

0.27

0.48

0.28

ATT

INT

0.32

ACT

0.32
0.29
0.51

PE

1.00
Chi-Square = 8.63, df = 2, P-value = 0.013, RMSEA = 0.089

รู ปที่ 2 โมเดลปรับแก้ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่มา : จากการวิจยั
จากรู ปที่ 2 เมื่อพิจารณาโมเดล พบว่าผลการวิจยั ยืนยันแนวคิดตามโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
TAM คือความตั้งใจที่จะกระทามีอิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยี รวมทั้งการรับรู ้ถึงความสะดวกในการ
ใช้งาน การรับรู ้ถึงประโยชน์ และเจตคติต่อการใช้งาน มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจที่จะกระทา
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พ ลทางตรง (Direct effect : DE) อิทธิ พ ลทางอ้ อม (Indirect effect : IE)
อิทธิพลทางรวม (Total effect : DE) ของตัวแปรสาเหตุทสี่ ่ งผลต่ อตัวแปรผลและค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
เชิ งพหุยกกาลังสองของตัวแปรที่ส่งผลต่ อตัวแปรและค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เชิ งพหุยกกาลังสองของตัว
แปร (Squared Multiple Correlation : R2)
ตั ว แ ป ร

พฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยี
DE IE
TE

เจตคติต่อการใช้ งาน

ความตั้งใจทีจ่ ะกระทา

DE

IE

TE

DE

IE

TE

0.37

-

0.37

0.37

0.10

0.47

-

0.19

0.19

การรับรู ้ถึงประโยชน์

0.35

-

0.35

0.24

0.09

0.33

0.50

0.13

0.63

เจตคติต่อการใช้งาน

-

-

-

0.25

-

0.25

-

0.10

0.10

ความตั้งใจที่จะกระทา

-

-

-

-

-

-

0.40

-

0.40

ผล
ตัวแปรเหตุ
การรับรู ้ถึงความสะดวกใน
การใช้งาน

R2

0.31

0.49

0.46

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบค่าอิ ทธิ พลพบว่า ตัวแปรเจตคติ ต่อการใช้งานได้รับอิ ทธิ พล
ทางตรง (Direct Effect) จากตัวแปรการรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.37 และการรับรู ้ถึงประโยชน์
0.35 ในขณะเดียวกัน ตัวแปรความตั้งใจที่จะกระทาได้รับอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) จากตัวแปรการรับรู ้
ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.47 การรับรู ้ถึงประโยชน์ 0.33 และ เจตคติต่อการใช้งาน 0.25 และได้รับ
อิทธิ พลทางอ้อม(Indirect Effect) จากตัวแปรการรับรู ้ ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.10 และการรับรู ้ ถึ ง
ประโยชน์ 0.09 ตามลาดับ
ในส่ วนของตัวแปรพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีได้รับอิทธิ พลทางตรง(Direct Effect) จากการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ 0.50 ตัวแปรความตั้งใจที่จะกระทา 0.40 และได้รับอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) จากตัวแปรการ
รับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.19 การรับรู ้ถึงประโยชน์ 0.13และ เจตคติต่อการใช้งาน 0.10 ตามลาดับ
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จะพบว่าตัวแปรการรั บรู ้ ประโยชน์ต่อการใช้งานนอกจากจะส่ งอิ ทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติ กรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยีผา่ นเจตคติต่อการใช้งานและความตั้งใจที่จะกระทา ยังส่ งอิทธิ พลโดยตรงต่อความตั้งใจที่
จะกระทาและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี

อภิปรายผลการศึกษา
ประชากรศาสตร์ กบั การยอมรับเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั การยอมรับเทคโนโลยี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) ของผูใ้ ช้วยั ทางาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของสุ ภทั รา โพธิ์ สุ วรรณ และสานนท์ ฉิ มมณี (2557) ได้วิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการ
เลือกใช้อินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีผลต่อ
การยอมรับอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องเฉพาะในส่ วนของ ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
แตกต่างกัน
โมเดล TAM กับการยอมรับเทคโนโลยี
จากการวิจยั ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect : DE) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect effect :
IE) อิ ท ธิ พ ลทางรวม (Total effect : TE) พบว่า เจตคติ ต่อการใช้ง าน (INT)ได้รับอิ ทธิ พ ลทางตรง (Direct
Effect) จากการรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (PE) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ (PU) ในขณะเดียวกันความ
ตั้งใจที่จะกระทา (INT)ได้รับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม จากการรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน
(PE) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ (PU)
ในส่ วนของพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี (ACT) ได้รับอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) จากการ
รับรู ้ถึงประโยชน์ (PU) เจตคติต่อการใช้งาน (ATT) ความตั้งใจที่จะกระทา (INT) และได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากการรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (PE) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ (PU)
จะพบว่าการรับรู ้ ประโยชน์ต่อการใช้งาน (PU) นอกจากจะส่ งอิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยีผา่ นเจตคติต่อการใช้งานและความตั้งใจที่จะกระทา ยังส่ งอิทธิ พลโดยตรงต่อความตั้งใจที่
จะกระทาและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฏี ของ Roger David ได้อธิ บายการ
ทางานของการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ได้ดงั นี้
การรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้ (PE) มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ (PU) และเจตคติต่อการ
ใช้(ATT)
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การรั บรู ้ ว่ามี ประโยชน์ (PU) มี อิทธิ พลทางตรงต่ อเจตคติ ต่อการใช้ (ATT) และความตั้งใจกระท า
(INT)
เจตคติต่อการใช้ (ATT) มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจกระทา (INT) และความตั้งใจกระทา (INT)
มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้จริ ง (ACT)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับเทคโนโลยีดา้ นต่างๆพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจรวมไปถึงการนาไปใช้และการยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละด้านจะแตกต่างกันออกไป เช่น งานวิจยั ของ
ธงชัย เป้ าเจริ ญ (2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่สร้ างแรงจูงใจต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจใช้ Digital Magazine ผลจาก
การทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยีซ่ ึ งมีองค์ประกอบสองด้านคือ การรับรู ้ ว่า
Digital Magazine ง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู ้วา่ Digital Magazine มีประโยชน์ซ่ ึ งผลการวิเคราะห์พบว่าทั้งสอง
ปั จจัยมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการบริ โภค Digital Magazine โดยปั จจัยการรับรู ้ ว่า Digital Magazine มี
ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ มากกว่าซึ่ งสอดคล้องกับ การวิจยั ครั้ งนี้ ที่พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี (ACT)
และการรับรู ้ถึงประโยชน์ (PU) มีความสัมพันธ์มากกว่า และRigopoulos and Askounis (2007) ได้ศึกษาศึกษา
การประเมิ นการยอมรั บของผูใ้ ช้บริ การต่ อ การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ ผู ้ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายของธนาคารกรี ก ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานของการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะการใช้บริ การและการใช้บริ การจริ ง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้ที่พบว่าการรับรู ้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (PE) การรับรู ้ถึงประโยชน์ (PU)
เจตคติต่อการใช้งาน (ATT) และ ความตั้งใจที่จะกระทา (INT) มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ(ACT) แอป
พลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุ งเทพมหานคร

ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรมุ่ง เน้นไปที่ผูท้ ี่มีรายได้ต้ งั แต่ 30,000 บาทขึ้ นไป เนื่ องจากมีก ารการยอมรับเทคโนโลยี
มากกว่าผูม้ ีรายได้เฉลี่ยกลุ่มอื่น
2. โมเดล TAM ของ Roger Davis ที่ น ามาใช้แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย อาจท าให้
ความหมายคลาดเคลื่อน รวมทั้งการแปลความหมายนอกจากจะต้องให้ถูกต้องตรงตามความหมายแล้ว ควร
คานึงถึงความเกี่ยวข้องของความหมายให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3. สาหรับ การยอมรับ เทคโนโลยีข องผูใ้ ช้วยั ทางานนั้นควรมุ่ง เน้นให้ผูใ้ ช้รับ รู ้ ถึ งประโยชน์ใน
การใช้งาน จะทาให้ผูใ้ ช้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในอัตราสู งที่สุด
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ที่จะทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตหรื อจังหวัดอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความตั้งใจในภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน ว่าในแต่ละปัจจัย
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแตกต่างกันหรื อไม่
2. เนื่ องจากการวิจยั โดยการใช้แบบสอบถาม อาจมีขอ้ จากัดด้านรายละเอียดของผลการวิจยั ดังนั้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องจากผูใ้ ช้มากขึ้น อาจใช้เครื่ องมืออื่นมาสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพียง
อย่างเดียวเช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Interview) ทั้งนี้ จากงานวิจยั ของ Chin Johnson
และ Schwarz พบว่าแบบสอบถามแบบคาถามสั้นลดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามลงถึงร้อยละ 40 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่า
3. ควรมีก ารเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเช่ น กลุ่มวัยรุ่ น หรื อวัยอื่น ๆ เพื่อทาความเข้าใจความต้องการที่
แตกต่างของแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมและเพื่อขยายความเข้าใจในความต้องการที่แตกต่าง
กัน
4. ควรมีการนาโมเดล TAM ไปประยุกต์ใช้กบั Social Network หรื อ Technology อื่น
5. ควรนาปัจจัยอื่นๆเช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยภายในองค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกับโมเดล TAM
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ความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมภิ าค (สานักงานใหญ่ )
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PROVINCIAL WATERWORKS
AUTHORITY (HEADQUARTERS)
วิภาวี มณี สะอาด1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒั น์ ชาญกิจ2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาความแตกต่างในลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลประโยชน์เกื้อกูล ความผูกพันในองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) รวมทั้ง
ศึ ก ษาผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ที่ สั ม พัน ธ์ ต่ อ ความผู ก พัน ในองค์ ก รของพนัก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
(สานักงานใหญ่ ) กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ พนักงานการประปาส่ วนภู มิภาค จานวน 293 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-Test
และ One -Way Analysis of Variance (ANOVA) การทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้ Scheffe´ และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 60.4 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 33.8 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 58.7 และระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิงานมากกว่า 10 ปี ร้ อยละ 34.8 ส่ วนผลประโยชน์เกื้ อกูลที่พนักงานได้รับของพนักงานการประปา
ส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
สิ ท ธิ ก ารลา สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล โบนัส เงิ นเดื อน การแต่ ง ตั้ง เลื่ อนชั้นพนัก งาน และการย้า ยและ
หมุนเวียนพนักงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความเต็มใจที่จะทุ่มเท ความพยายาม
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิ กภาพใน
องค์กร และความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมายและยอมรับค่านิ ยมขององค์กร เมื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์กรของพนักงานการ
ประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และผลประโยชน์
เกื้อกูลที่พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) ที่ได้รับ ได้แก่ การย้าย
1

นักศึกษาปริ ญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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หมุนเวียนพนักงาน สิ ทธิการลา การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน และโบนัส ได้แก่ การย้าย, หมุนเวียนพนักงาน
สิ ทธิ การลา การแต่งตั้งเลื่ อนชั้นพนักงาน และโบนัสมี ความสัมพันธ์ ต่อความผูกพันต่ อองค์ก ร อย่างมี
นัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาข้อมูลมาใช้ประกอบการร่ างหลักเกณฑ์การปรับวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ทางาน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจที่ดีในการทางานแก่ตวั พนักงาน ด้านผลประโยชน์
เกื้ อกูล ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาถึงความสาคัญ และประโยชน์ที่แท้จริ งที่พนักงานควรจะ
ได้รับนั้น ต้องคุ ม้ ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนักงานในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิ ดความเท่าเทียมเสมอภาค
และด้านความผูกพันต่อองค์กร การประปาส่ วนภู มิภาค ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานร่ วมหารื อกันถึ ง
ปั ญหาในการทางาน พร้ อมทั้งจัดกิ จกรรมสร้ างความสามัคคี เป็ นหนึ่ งอันเดี ยวกัน อี กทั้งยังช่ วยลดความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทางานร่ วมกันในทุกระดับชั้นลงได้
คาสาคัญ : ความผูกพันต่ อองค์ กร
ABSTRACT
The purpose of this independent study were to study the differences in demographic
characteristics, fringe benefits, the organization commitment of employee at PWA (Headquarters), as well
as the fringe benefits that relate to organization commitment of employee at the Provincial Waterworks
Authority. (Headquarters). The sample in this study was 293 officials. The instrument used in this study
was a questionnaire that the researcher has created. The statistics used in this study is the mean , standard
deviation tanalyzed by t-test and One -Way Analysis of Variance (ANOVA) was used to test and the pair
using Scheffe' and multiple regression analysis at the significance level at 0.05
The results showed that officials of Provincial Waterworks Authority (Headquarters) was 60.4
percentage of females, 33.8 percentage of over the age of 40 years, 58.7 percentage of a bachelor's degree
and 34.8 percentage of period of performance for more than 10 years. The fringe benefits of officials of the
PWA (Headquarters) showed the majority of respects have agree with leave to absence, medical welfare,
bonus, salary, promotion, job rotation and promote of officials. The organizational commitment of officials
of Provincial Waterworks Authority (Headquarters) was the agreed level. In descending order, such as
willing to devote effort for the benefit of the organization, the desire to maintain membership in the
organization, and believe strongly in the goals and values of the organization. The hypothesis found that ,
the difference gender, age, period of work have effects to affecting to the organizational commitment at
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0.05 level and the fringe benefits were effected to the organizational commitment, such as job rotation, the
leave rights, appointment and promoted and bonuses at 0.05 level.
In Recommendation, the result of the this study can benefit to plan a regulation and qualifications
and work experience. Advantage for executives and guideline for human resource management. The fringe
benefits, human resources must consider the significant and the real benefit that employees should get it. Be
worthy and appropriate for employees at all levels. To achieve equally And organizational commitment,
PWA should allow all department to discuss problems at work including activity to create harmony to be
unity. To reduce conflicts that may arise as a result of working together at all levels.

KEYWORDS : Organizational Commitment
บทนา
ในการที่พนักงานในองค์กรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องมีความผูกพันต่อองค์กร
ส่ วนหนึ่งเกิดจากการได้รับผลประโยชน์เกื้อกูลที่ดี เช่นการได้รับค่าตอบแทนสู ง การรักษาพยาบาลที่ดี การ
ได้เลื่ อนชั้นตาแหน่ งที่สูงขึ้น เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ทาให้บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้ นความมุ่งมัน่ ในตนเอง
ต้องการความก้าวหน้าในชี วิตหรื อการมีทศั นคติที่ดีต่องาน มีความเชื่ อมัน่ ในนโยบายขององค์กร ทาให้
องค์กรนั้นประสบผลสาเร็ จหรื ออาจกล่ าวได้ว่า เป็ นสิ่ งกระตุ น้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะพยายามทางานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่องค์กรได้ต้ งั ไว้ (สิ ริพร อาไพศรี , 2547:
1-2)
สานักงานประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) เป็ นองค์กรที่ดาเนิ นกิจการที่เป็ นการจัดทาบริ การสาธารณะ
นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานเพื่อให้ผลประกอบการมีกาไรที่สนองตอบต่อการลงทุ น แล้วยังต้องดาเนิ น
กิ จ การให้ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หน้ า ที่ วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย ม และพัน ธกิ จ ขององค์ ก ร
(http://www.pwa.co.th) ดังนั้น การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงาน จึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
และเห็นถึงความสาคัญของการบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน แล้วยังจะเป็ นการเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็ นที่น่าเชื่อถืออีกทางหนึ่งด้วย
การสร้างให้พนักงานเกิดความพอใจในการทางานกับองค์กร และมีความผูกพันที่จะอยูใ่ นองค์กรจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมาก ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึ งผลประโยชน์เกื้ อกูลที่พนักงานได้รับและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสานักงานประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) ว่าอยูใ่ นระดับใด มากน้อยเพียงใด และปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยทาการศึกษาเฉพาะ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และผลประโยชน์เกื้อกูล
ที่พนักงานได้รับโดยนาแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Steers (1991: 79 ) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1)
ความเชื่ อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมาย และค่านิ ยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่าง
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เต็มที่เพื่อองค์กร และ 3) ความต้องการที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกภาพในองค์กร ผลที่ได้จากการศึกษา
เกี่ ยวกับเรื่ องนี้ จึ งอาจเป็ นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการบริ หารงานและการเตรี ยมความพร้ อมของ
บุคลากร ซึ่ งหากองค์กรสามารถสร้ างความรู ้ สึกรักและผูกพันต่อองค์กรให้เกิ ดกับพนักงานในองค์กรแล้ว
ย่อมจะนาไปสู่ ความตั้งใจปฏิบตั ิงาน มุ่งมัน่ ทุ่มเท ใช้ความพยายามเต็มที่เพื่อที่จะทางานให้กบั องค์กร อีกทั้ง
ลดแนวโน้มการลาออกของพนักงานเพื่อรักษาและดารงสมาชิ กภาพความเป็ นพนักงานตลอดไป เป็ นการ
รักษาทรัพยากรที่มีค่าให้อยูค่ ู่กบั องค์กรและส่ งผลให้องค์กรประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างในลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของพนักงานการประปาส่ วน
ภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
2. เพื่อศึกษาผลประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
3. เพื่อศึกษาความผูกพันในองค์กรของพนักงานประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
4. เพื่อศึกษาผลประโยชน์เกื้อกูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
การประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับ
- การย้าย,หมุนเวียนพนักงาน
- สิ ทธิการลา
- การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน
- สวัสดิการรักษาพยาบาล
- เงินเดือน
- โบนัส

ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
การประปาส่ วนภูมิภาค
(สานักงานใหญ่)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)จานวน 1,100 คน
2. ขอบเขตของเนื้ อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา และ ระยะเวลาการปฏิ บ ัติง าน ผลประโยชน์ เกื้ อกู ล ที่ พ นัก งานได้รับ ได้แก่ การย้าย,
หมุนเวียนพนักงาน สิ ทธิ การลา การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือนและโบนัส
และความผูกพันในองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภู มิภาค (สานักงานใหญ่) ประกอบด้วย ความ
เชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมาย และยอมรับค่านิ ยมขององค์กร ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ทางานเพื่อองค์กร และ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็ นสมาชิก
3. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดช่วงเวลาในการทางานวิจยั เป็ น 3 ช่วง ซึ่ งอยูภ่ ายใน 6 เดือน ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เชิงวิชาการ
1.1 สามารถนาผลวิจยั ที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรรยาย การอบรมในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.2 สามารถนาข้อมูลและผลที่ได้จากงานวิจยั ไปใช้ต่อยอดงานวิจยั ในเรื่ องความผูกพันต่อองค์กร
2. เชิ งธุรกิจ
2.1 ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ได้วา่ ผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับใด มี
ผลกระทบต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานการประปาส่ วนภู มิภาค ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลให้เกิ ด ความ
กระตือรื อร้ น ความมุ่งมัน่ ในการทางาน เพื่อให้งานนั้นประสบความสาเร็ จสู งสุ ดส่ งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้
2.2 ผลที่ได้จากการศึกษา จะเป็ นประโยชน์ต่อการประปาส่ วนภู มิภาค ในการวางแผนการจัด
ผลประโยชน์เกื้อกูลให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน
2.3 ผลที่ได้จากการศึกษา รัฐสามารถนาไปพัฒนาแผนการจัดผลประโยชน์ เกื้ อกูล ให้มี ค วาม
เหมาะสมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้มีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ เกื้อกูล
สวัสดิการ เป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งในการจูงใจ ให้คนอยากทางานให้กบั องค์กร สวัสดิการ
อาจใช้คาอื่น เช่น “สิ่ งตอบแทนทางอ้อม ” นอกเหนื อจากเงินเดือนและค่าจ้าง หรื อ “ประโยชน์และบริ การ”
หรื อ “ประโยชน์ เกื้ อกู ล ” ซึ ง ล้วนแต่ หมายถึ ง การที่ องค์ก รจัดแสวงหาเพื่ อบริ ก ารหรื อให้ป ระโยชน์แก่
บุคลากรเพื่อตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน หรื อเพื่อเอื้ออานวยแก่การปฏิบตั ิงาน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545)
กล่าวว่า สวัสดิ การเป็ นสิ่ งที่องค์กรหรื อนายจ้างเป็ นผูจ้ ดั ให้แก่บุคลากร ซึ่ งเป็ นการจัดหาให้นอกเหนื อจาก
ค่าจ้างที่จ่ายให้ เสมือนเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่องค์กรสมควรปฏิบตั ิ เพื่อ
ธารงรั กษาและจู งใจบุ คคลที่ มีความสามารถให้ร่วมงานกับองค์กร ในการจัดสวัสดิ การนั้นสามารถแยก
ออกมาได้เป็ น 6 ประเภทคือ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านความมัน่ คง ด้านนันทนาการ ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์
กิ่งพร ทองใบ (2553 : 11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของค่าตอบแทนและหลักการจ่ายค่าตอบแทน
แบบจูงใจสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (Financial Compensation) หมายถึง
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงินให้แก่พนักงาน แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
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1.ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นทางตรง ได้แก่ ค่าจ้าง เงิ นเดื อน โบนัส เป็ นต้น และค่าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิ นทางอ้อม ซึ่ งได้แก่ การประกันสุ ขภาพ การประกันชี วิตและอุ บตั ิ เหตุ ค่ารั กษาพยาบาล เงิ น
สงเคราะห์สังคม เป็ นต้น
2.ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น (No financial Compensation) หมายถึ ง สิ่ งของ สิ ทธิ ประโยชน์
หรื อบริ การต่างๆ ที่นายจ้างจัดให้แก่พนักงานเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน และทาให้ลูกจ้างเกิด
ความพึงพอใจที่ได้รับจากการทางานในองค์กร ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ งานและสภาพแวดล้อมของงาน
การจาแนกประเภทของสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สวัสดิการแรงงาน
ตามที่กฎหมายกาหนดและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
สวัสดิ การของรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกับเอกชน โดยที่สวัสดิ การของรัฐวิสาหกิ จ การกาหนด
ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน การแต่งตั้งการเลื่อนขั้น เงินเดือน การรักษาพยาบาล การจ่ายโบนัสการย้ายและการ
หมุนเวียนพนักงานรัฐวิสาหกิจระเบียบการลาของพนักงานของพนักงาน เป็ นไปตามพระราชบัญญัติแรงาน
รัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ เรื่ อง มาตรฐานขั้นต่ า
ของสภาพการจ้างในรั ฐวิสาหกิ จ ประกาศคณะกรรมการรั ฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่า
รักษาพยาบาล และกฎหมายแรงงาน ส่ วนเอกชน การจ่ายเงินเดือน และสิ ทธิ การลาให้เป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ค่ารักษาพยาบาลและผลประโยชน์ทดแทนอื่นๆ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
แนวคิดเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร (Organization commitment)
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร
Buchanan (1974 : 533) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า คือความรู ้ สึกเป็ นพวก
เดี ยวกัน ความผูกพันที่ มีต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร และการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทของตนเอง
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร ซึ่ งความผูกพันต่อองค์กรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
ประการ คือ
1. ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรโดยการเต็มใจจะปฏิบตั ิงาน
2. ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร คือความรู ้สึกเลื่อมใสและผูกพันต่อองค์กร
Steers (1977 : 115) กล่ าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นสภาวะที่บุคคลมี ความยึดมัน่ ผูกพันอย่าง
แรงกล้าต่อเป้ าหมาย ค่านิ ยม และวัตถุ ประสงค์ขององค์กร อีกทั้งยังมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กรรวมทั้งการให้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรแบ่งได้เป็ น 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 คือความผูกพันด้านทัศนคติ (Attitudinal Commitment) ความผูกพัน ด้านพฤติ ก รรม
(Behavior Commitment) แนวคิดด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่ ง Miner (1992 : 124-130) ศึกษาแนวคิดเรื่ อง
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ความผูกพันต่อองค์กรของ Mowday, Porter และ Steers แล้วสรุ ปลักษณะความผูกพันต่อองค์กรออกเป็ น 2
กลุ่ ม คื อความผูก พันด้า นทัศ นคติ (Attitudinal Commitment) และความผูก พันด้านพฤติ ก รรม (Behavior
Commitment) นอกจากนี้อนันต์ชยั คงจันทร์ (2529 : 35-36) ได้เพิ่มแนวคิดด้านบรรทัดฐานของสังคมมาเป็ น
กลุ่มที่ 3
แนวทางที่ 2 คื อ ความผูก พันต่ อเนื่ อง (Continuance commitment) และความผูก พันที่ ปรารถนา
(Affective Commitment) (Cherrington ,1994 : 277)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร Mowday et al. (1982; อ้างถึงใน เจษฎา กาศเจริ ญ,
2550: 21) ศึกษาพบปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคลลักษณะโครงสร้างของ
องค์กร ลักษณะงาน ประสบการณ์ในงาน Mottaz (1987, p. 549; อ้างถึงใน เจษฎา กาศเจริ ญ, 2550:21) ได้
แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคล และลักษณะขององค์กร
ได้แก่ ลักษณะงาน ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้า การมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น และ Steers (1991) ปั จจัยที่ กาหนด
ความผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คือ ลักษณะส่ วนบุ คคลของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทางานในองค์กร และระดับตาแหน่ง ลักษณะของงาน
และประสบการณ์ ในงาน (work experiences) หมายถึ ง สถานภาพการทางานที่ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับ ได้แก่
ความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ความพึ่งพิงได้ขององค์กร และ
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ผูว้ ิจยั จึงได้นาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูป้ ฏิ บตั ิงาน (personal characteristic) ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์กร และปั จจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ
ทั้งนี้ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิ การคือการจัดผลประโยชน์เกื้ อกูลของการประปาส่ วน
ภูมิภาค (กปภ.) เป็ นการใช้หลักการกาหนดสวัสดิการจากเอกสารข้อบังคับการประปาส่ วนภูมิภาคเกี่ ยวกับ
การย้ายและการหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ. 2554 ระเบียบการประปาส่ วนภูมิภาคว่าด้วยการลาของพนักงาน
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2550 การก าหนดต าแหน่ ง อัต ราเงิ น เดื อ น ระเบี ย บ กปภ.ว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ต าแหน่ ง
หลักเกณฑ์การเลื่ อนชั้นพนักงาน พ.ศ. 2534 การแต่งตั้งการเลื่ อนขั้น เงิ นเดื อน ของพนักงาน พ.ศ. 2522
แก้ไขล่าสุ ด (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2554 การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 แก้ไขล่าสุ ด (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ. 2551หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสาหรับกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจาของการประปา
ส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัติการประปาส่ วนภูมิภาค พ.ศ.2522
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) จานวน
293 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งบางส่ วนดัดแปลงมาจากแบบ สอบถามของ
งานวิจยั อื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับงานชิ้นนี้ โดยนามาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ การสร้าง
แบบสอบถาม รวมทั้งได้จดั ทาขึ้นเองโดยสร้ างจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั อื่นๆ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ใช้มาตรวัด Nominal Scale และOrdinal Scale
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับด้านผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับ ได้แก่ การย้ายและหมุนเวียน
พนักงาน สิ ทธิ การลา การแต่งตั้งเลื่ อน ชั้นพนักงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน และโบนัส ใช้
มาตราวัด Interval Scale - 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค(สานักงาน
ใหญ่) ประกอบด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า ในการยอมรับเป้ าหมาย และยอมรับค่านิ ยมขององค์กร
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็ นสมาชิ ก
ใช้มาตราวัด Interval Scale - 5 ระดับ
ส่ วนที่ 2 และ 3 เป็ นการให้แสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อความว่ามีผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงาน
ได้รับ และความผูกพันต่อองค์กร ในระดับใด ตามมาตรวัด Likert’s Scale 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 60.4 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 33.8 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 58.7และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 34.8
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับผลประโยชน์ เกือ้ กูลทีพ่ นักงานได้ รับ
ผลการวิจยั พบว่า
1.การย้ายและหมุนเวียนพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 พนักงาน
เห็นด้วยในเรื่ อง เมื่อทางานครบ 3 ปี สามารถขอย้ายกลับภูมิลาเนาเดิมได้มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และน้อยที่สุดได้แก่ พนักงานคิดว่าการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่มีความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97
2.สิ ทธิ การลาในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 พนักงานเห็นด้วยในเรื่ อง
สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้ 20 วันต่อปี มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และน้อยที่สุดได้แก่ พนักงาน
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หญิงมีสิทธิ ลาคลอดบุตรได้ 60 วันหากประสงค์ลาเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก สามารถลากิจส่ วนตัวได้อีก 30 วันทา
การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
3. การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 พนักงาน
เห็นด้วยในเรื่ อง มีความเหมาะสมในการเลื่ อนชั้นตามระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.79 และน้อยที่สุดได้แก่ มีความชัดเจนในเส้นทางก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
4.สวัสดิการรักษาพยาบาลในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 พนักงานเห็น
ด้วยในเรื่ อง สิ ทธิ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และน้อยที่สุดได้แก่ กปภ. มีสถานพยาบาลที่รองรับแก่จานวนพนักงานที่เพียงพอ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
5.เงิ นเดื อนในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย พนักงานเห็ นด้วยในเรื่ อง การใช้วนั ลาไม่เกิ นวันที่
กาหนดจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนเป็ นกรณี พิเศษมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และน้อย
ที่สุดได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
6.โบนัส ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.89 พนัก งานเห็ น ด้วยในเรื่ อ งเมื่ อ
เกษี ย ณอายุ พนัก งานยัง คงได้โ บนัส ในปี นั้น มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.08 และน้อ ยที่ สุ ด ได้แก่
พนักงานพอใจกับโบนัสที่ได้รับและทาให้พนักงานมีชีวติ ที่สุขสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมายและยอมรับค่านิ ยมขององค์กรในภาพรวมอยู่
ในระดับ เห็ นด้วย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.89 โดยที่ พ นัก งานเห็ นด้วยในเรื่ องตั้งใจว่าจะไม่ ข าดงาน ถ้า ไม่มี
ความจาเป็ นมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.12 และน้อยที่ สุดได้แก่ พนักงานเห็ นด้วยกับนโยบาย, วิธี
ปฏิบตั ิงานของ กปภ. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเท ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 พนักงานเห็นด้วยในเรื่ องยอมเสี ยสละเวลาส่ วนตัว เพื่อปฏิบตั ิงานให้เสร็ จ
ทันตามเวลาที่กาหนดมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และน้อยที่สุดได้แก่พนักงานรู ้สึกว่า กปภ. สร้าง
แรงบันดาลใจให้พนักงานทางานให้ดีที่สุดในทุกๆวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
3.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิกภาพในองค์กรในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 พนักงานเห็นด้วยในเรื่ อง รู ้สึกภาคภูมิใจในตาแหน่งงานที่ได้มาด้วยความรู ้
ความสามารถมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และน้อยที่สุดได้แก่ พนักงานจะมีโอกาสที่จะได้รับงานใน
ตาแหน่งเดียวกันนี้กบั องค์กรอื่นๆ แต่พนักงานก็ยงั คงเลือกที่จะทางานอยูก่ บั กปภ. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
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สรุปผลการพิสูจน์ สมมติฐาน
จากการวิจยั เรื่ อง “ความผูกพันขององค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)”
ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุ ปเป็ นสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับ ได้แก่ การย้ายและหมุนเวียนพนักงาน สิ ทธิ
การลา การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานสวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน และโบนัสมีความสัมพนธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค(สานักงานใหญ่)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับ ได้แก่ การย้ายและ
หมุนเวียนพนักงาน สิ ทธิ การลา การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน และโบนัสมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค(สานักงานใหญ่) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการอภิปรายผลดังนี้
1. ผลประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานได้รับของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) พบว่า สิ ทธิ
การลาอยูใ่ นอันดับแรก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค มีความเห็ น
ด้วยกับระเบียบการลาของพนักงาน(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ได้แก่ ลาป่ วย ลากิ จส่ วนตัว ลาคลอดบุตร ลากิจ
ส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาพักผ่อนประจาปี ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ลาเพื่อราชการทหาร ลาไป
ต่ า งประเทศ และลาติ ด ตามคู่ ส มรส โดยที่ ส ามารถสะสมวัน ลาพัก ผ่ อ นได้ 20 วัน ต่ อ ปี มี สิ ท ธิ ล าไป
ต่างประเทศ 20 วันต่อปี และได้รับเงินเดือน และเห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่ พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได้ 60 วันหากประสงค์ลาเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่เห็นว่า
สมควรที่จะได้ลาคลอดบุตรเพิ่มขึ้นเป็ น 90 วัน โดยไม่ตอ้ งลากิจส่ วนตัวเพิ่ม ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือการการ
ย้ายและหมุนเวียนพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค
เห็ นด้วยกับการย้ายและการหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ. 2554ที่เมื่อทางานครบ 3 ปี พนักงานสามารถขอย้าย
กลับภูมิลาเนาเดิมได้และ กปภ. สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวกในการติดตามคู่
สมรสในการไปปฏิ บตั ิงานต่างท้องที่ท้ งั นี้ การย้าย หมายความว่า การให้พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วย
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หนึ่งย้ายไปปฏิบตั ิหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งส่ วนการหมุนเวียนหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ หารในระดับชั้นเดียวกัน
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างประสบการณ์ตามที่ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควร
และพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคไม่แน่ ใจในเรื่ องการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่มีความยุติธรรม
ทั้งนี้ อาจจะเนื่ องมาจากการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ให้ยา้ ยไปอยูท่ ี่กนั ดารหรื อพื้นที่พิเศษที่มีความ
เสี่ ยงอันตราย ทาให้พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาครู ้สึกว่าไม่เป็ นการยุติธรรมสาหรับตัวเขา
2. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่) พบว่า ความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเท ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันของMiner (1992) ที่ได้กล่าวถึงความผูกพันด้านทัศนคติ
ซึ่ งความผูกพันด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์อย่างเหนี ยวแน่นกับความรู ้สึกอันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร
และการมีส่วนร่ วมในองค์กร ซึ่งSteer (1977) ได้กล่าวถึงความผูกพันมี 3 ลักษณะ คือการมีความเชื่อมัน่ อย่าง
แรงกล้า ยอมรั บในเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กรความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม ที่ เพื่ อ
ทางานให้กบั องค์กร และความปรารถนาที่จะรักษาสถานภาพความเป็ นสมาชิกขององค์กรไว้ โดยในด้าน
ความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทางานให้กบั องค์กรพนักงานการประปาส่ วนภู มิ ภาค
พร้อมที่จะยอมเสี ยสละเวลาส่ วนตัว เพื่อปฏิบตั ิงานให้เสร็ จทันตามเวลาที่กาหนดทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้กปภ.บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผลที่ได้สอดคล้องกับช่อสุ ดา โสระดา (2551)ที่
ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อ บริ ษทั มโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จากัด พบว่ามีระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางาน และพนักงานการประปาส่ วน
ภูมิภาคให้ความสาคัญเป็ นอันดับสุ ดท้าย คือความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมายและยอมรับ
ค่านิ ยมขององค์กร แสดงให้เห็ นว่าพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคเห็ นด้วยว่าพนักงานตั้งใจว่าจะไม่ขาด
งาน ถ้าไม่มีความจาเป็ นและพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ กปภ. แต่พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค
ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย, วิธีปฏิบตั ิงานของกปภ. เพราะบางครั้งการออกนโยบาย , วิธีปฏิบตั ิงานของกปภ. ไม่
สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงควรหารื อกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับปั ญหา
ในการทางานเพื่อจะได้นามาปรับแก้ไขนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานของ กปภ.
3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค(สานักงานใหญ่)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี และสาเร็ จ
การศึกษาหลากหลายสาขา พนักงานทุกคนในองค์ก รรั บรู ้ ถึงระเบีย บวินัย และทาตามข้อบังคับของการ
ประปาส่ วนภูมิภาค และได้มาศึกษาเพิ่มเติมทางด้านอื่น ทาให้พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค มีความมุ
มานะในการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวหน้าในอาชี พ และเมื่อมีการศึกษามากขึ้ น จึงก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกความ
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ผูกพันที่มากขึ้นตามไปด้วย ดังที่พบว่าระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันกับระดับ
ปริ ญญาตรี จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ เทพ ทองคา (2556) ที่ศึกษาถึงปั จจัยการบริ หาร
ค่าตอบแทนที่ มีผลต่อความผูกพันขององค์กรวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง พบว่า
ระดับการศึกษามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาคที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน เนื่ องมาจากระยะการการปฏิบตั ิงานของพนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค เมื่อมีอายุการทางาน
มากขึ้น ทาให้เกิดการเลื่อนตาแหน่ง และได้โยกย้าย หมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลา ดังที่พบว่าระยะการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันกับระยะการปฏิบตั ิงาน 1 - 5 ปี , 6 - 10 ปี และ มากกว่า 10
ปี ทาให้พบว่าระยะการปฏิ บตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรจึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ เทพ ทองคา (2556) ที่ศึกษาถึงปั จจัยการบริ หารค่าตอบแทนที่มีผลต่อ
ความผูกพันขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง พบว่า ระยะการปฏิบตั ิงานมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรและเกษร หวลอาลัย (ร.ต.ท.หญิง) (2554)ที่ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวรชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุ โลกพบว่า
ระยะการปฏิบตั ิงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ผลประโยชน์เกื้ อกูลที่พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
ได้รั บ ได้แ ก่ การย้า ย, หมุ น เวี ย นพนัก งาน สิ ท ธิ ก ารลา การแต่ ง ตั้ง เลื่ อ นชั้น พนัก งาน และโบนัส มี
ความสั ม พันธ์ ต่อความผูก พันต่ อ องค์ก รของพนัก งานการประปาส่ วนภู มิ ภาค(ส านัก งานใหญ่ ) อย่า งมี
นัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็ นว่าการย้าย, หมุนเวียนพนักงาน สิ ทธิ การลา การแต่งตั้ง
เลื่อนชั้นพนักงาน และโบนัส ทาให้ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการแต่งตั้งเลื่อน
ชั้นพนักงานเป็ นตัวแปรแรกที่ทานายถึง ความผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้ การแต่งตั้งเลื่ อนชั้นพนักงานเป็ นการ
เลื่อนชั้นตามความสามารถและพิจารณาความเหมาะสม ส่ วนโบนัส เนื่ องจากโบนัสเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงิน และเป็ นรายได้อื่นๆ ที่เข้ามา ทาให้พนักงานการประปาส่ วนภูมิภาครู ้สึกว่าโบนัสเป็ นส่ วนสาคัญใน
การใช้จ่ายถ้าได้โบนัสมาก ก็มีความพอใจมากเช่นกัน การย้าย, หมุนเวียนพนักงาน เป็ นการให้พนักงานการ
ประปาส่ วนภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนงาน ไม่ทางานที่จาเจซ้ าซาก ทาให้มีประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น
และรู ้ สึกพอใจกับการทางานใน กปภ. นี้ ส่ วนสิ ทธิ การลา ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิ น กปภ. ก็ได้จดั ให้มี
สิ ทธิ การลาได้หลายประเภท สอดคล้องกับสุ เทพ ทองคา (2556) พบว่าส่ วนการบริ หารค่าตอบแทนที่ไม่เป็ น
ตัวเงิ นมี ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และเกษร หวลอาลัย (ร.ต.ท.หญิง) (2554) ที่ศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวรชายแดนที่
31 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเงินรายได้อื่นๆมีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันในองค์กร
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะนาผลวิจัยไปใช้
1. ด้านประชากรศาสตร์ ในการวิจยั ครั้งนี้มาใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการร่ างหลักเกณฑ์การปรับวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ทางาน พร้อมทั้งเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารโดยใช้เป็ นแนวทางในการธารงรักษา
บุคคลไว้
2. ด้านผลประโยชน์เกื้อกูล มาพิจารณาความสาคัญ และประโยชน์ที่แท้จริ งที่พนักงานควรจะได้รับ
นั้น ต้องคุม้ ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน ในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาค
3. ด้านความผูกพันต่อองค์กร กปภ. ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่วยงานร่ วมหารื อกัน ถึงปั ญหาในการ
ทางาน พร้ อมทั้งจัดกิ จกรรมสร้ างความสามัคคีเป็ นหนึ่ งอันเดี ยวกัน อีกทั้งยังช่ วยลดความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากการทางานร่ วมกันในทุกระดับชั้นลงได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมในด้านสวัสดิการ เช่น สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน บรรยากาศ
ในองค์กร ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรศึกษาความต้องการของพนักงานในด้านสวัสดิการ เพื่อให้ได้ทราบถึงความต้อ งการที่แท้จริ ง
ที่สามารถตอบสนองตัวพนักงานได้ โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) ควบคู่
ไปกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
บรรณานุกรม
กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์. ระเบียบการประปาส่ วนภูมิภาค. 2554.
กิ่งพร ทองใบ. ระบบค่ าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั พิมพ์ดีการพิมพ์
จากัด, 2553.
เกษร หวลอาลัย (ร.ต.ท.หญิง). “ปั จจัยที่มผี ลต่ อความผูกพันของข้ าราชการตารวจชั้นประทวน
สังกัดกองกากับการตารวจตระเวรชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก” ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เจษฎา กาศเจริ ญ, น.อ. “ความผูกพันต่ อองค์ การของข้ าราชการศูนย์ ส่งกาลังฐานทัพเรื อสัตหีบ”
ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัย
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
ช่อสุ ดา โสระดา. “ความผูกพันของพนักงานต่ อ บริ ษัท มโนราห์ อุตสาหกรรมอาหาร จากัด”
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. การจัดการทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ , 2545.
สิ ริพร อาไพศรี . ปั จจัยที่มผี ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานฝ่ ายจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย. ภาคนิพนธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ , 2547.
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

54

สานักงานประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.), เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pwa.co.th
สุ เทพ ทองคา. “ปั จจัยการบริ หารค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง.” วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
ปี่ ที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม,2556 : 129-135.
อนันต์ชยั คงจันทร์. สรุ ปผลการวิจยั : ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่องานและความผูกพัน
ต่อองค์การของผูบ้ ริ หารระดับกลาง. วารสารจุฬาลงกรณ์ ปริ ทัศน์ , 2539 : 34-41.
โอภาส วงษ์หงส์ (พันตารวจตรี ). “การวิเคราะห์ การจัดสวัสดิการของข้ าราชการตารวจชั้น
ประทวน: กรณี ศึ ก ษาสถานี ต ารวจภู ธ รหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . ” ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
Buchanan II, B. “Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work
Organization.” Administrative Science Quarterly.19 (March 1974) : 533-546.
Cherrington, D.J. Organizational behavior : The management of individual and organizational
performance. Massachusetts : Allyn and Bacon, 1994.
Miner, J.B. Industrial Organizational Psychology. New York: McGraw-Hill. 1992.
Steers, R.M. Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative
Science Quarterly. 22 (March 1977): 46-56.
. Introduction to Organizational Behavior 4th. HarperCollins Publishers : New
York, 1991.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

55

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF TAXI SERVICE IN BANGKOK
วิภารัตน์ ศุภศิริวฒั นา1 ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร
และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
รถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่างและใช้สถิ ติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Correlation
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมีสถานภาพโสด
โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการใช้บริ การด้านวัตถุ ประสงค์หลักในการใช้บริ การเพื่อเดิ นทาง
ท่องเที่ยว ด้านเหตุผลหลักในการใช้บริ การเพราะความสะดวก รวดเร็ ว ด้านจานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การ ลาพังคน
เดียว ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้านวันที่เลือกใช้บริ การ ช่วงวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ด้านช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การระหว่างเวลา 16.01 น.– 22.00 น. ด้านงบประมาณโดยเฉลี่ยในการ
ใช้บริ การระหว่าง 71-120 บาทต่อครั้งและ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้บริ การ 6-10 นาที ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การรายด้านทุกด้าน ในระดับมาก ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ ใจต่อลูกค้าและการเอาใจใส่ และมีความพึงพอใจใน
ใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่ช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ตามที่ตอ้ งการ มากที่สุด

1

นักศึกษาปริ ญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน และสถานภาพ ยกเว้น อายุและอาชี พ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถ
แท็กซี่ และพฤติกรรมการใช้บริ การเกื อบทุกด้านยกเว้นวัตถุ ประสงค์ในการเดิ นทางและเหตุผลในการใช้
บริ การที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุ ณภาพบริ การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถ
แท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : รถแท็กซี่, คุณภาพการบริ การ, ความพึงพอใจ
ABSTRACT
This study had objectives to study satisfaction of customers on services of taxi in Bangkok and to
study relationship of variables with their satisfaction by utilizing questionnaire to collect data with 400
samples and employing various statistics for data analysis, including frequency, percentage, minimum
value, maximum value, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and Correlation.
The findings show most samples are female; have age between 31-40 years; graduated in bachelor’s
degree; have career as an employee of private firm; and earned income between 20,001 – 30,000 baht per
month and are single. Most of them had service usage behavior for travel as main objective and for
convenience and rapidness as purpose; number of passengers is alone; usage frequency is 1-2 times a month;
usage duration is weekdays; usage time is between 16.01 – 22.00; usage budget is between 71-120 baht per
round and waiting time is between 6-10 minutes. The customers considered overall service quality factors
as well as tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy at the high level. There is satisfaction
on taxi service that enables travelers to destinations that need at the highest level.
The results of hypothesis testing show difference of most personal factors, including gender, educational
level, average monthly income and marital status do not affect their satisfaction without age and career
and most behavioral factors had no influence on satisfaction of customers in using taxi except objective
and purpose at statistical significance level of 0.05. All dimensions of service quality had positive
relationship with their satisfaction at statistical significance level of 0.05.
KEYWORD : TAXI, SERVICE QUALITY , SATISFACTION
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บทนา
เนื่ องจากปั ญหาการกระจุกตัวของประชาชนในตัวเมือง โดยกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงที่มี
ประชากรมากที่ สุดของประเทศไทยมี จานวน 5,517,008 คนในสิ้ นปี 2557 ที่ ผ่านมา (สานักบริ หารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง, 2557) เหตุผลหลักคือเพื่อการศึกษาและการทางาน และมี ความเป็ นอยู่ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลา ในขณะที่การดารงชีวติ อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
จาเป็ นต้องการสิ่ งต่างๆ ที่จาเป็ นตามมา โดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณู ปโภคและระบบคมนาคมขนส่ งที่ไม่
สามารถรองรั บ การขยายตัวอย่า งรวดเร็ วของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล จานวน
ประชากรที่เพิ่มสู งขึ้นส่ งผลทาให้ปริ มาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีจานวนเพิ่มสู งขึ้นตามเกินขีดความสาม
รถของถนนที่ จะรองรั บได้และเกิ ดปั ญหาการจราจรติ ดขัดโดยเฉพาะในช่ วงรี บเร่ งตอนเช้าและตอนเย็น
รัฐบาลพยายามให้ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาการจราจร โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้บริ การรถสาธารณะ
มากขึ้น แต่ระบบคมนาคมยังไม่สามารถครอบคลุ มทุกพื้นที่ได้ทวั่ ถึง ประชาชนส่ วนใหญ่จึงหันไปใช้การ
บริ การโดยสารรู ปแบบอื่นแทน ซึ่งการเดินทางโดยรถแท็กซี่มิเตอร์มีสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และสามารถ
กาหนดเส้นทางได้เองเปรี ยบเสมือนเป็ นรถยนต์ส่วนบุคคล
รัฐบาลได้มีนโยบายการจดทะเบียนรถแท็กซี่ เสรี ส่งเสริ มการเพิ่มจานวนแท็กซี่ โดยไม่จากัดจานวน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มีรถแท็กซี่ ที่จดทะเบียน จานวน 99,375 คัน ซึ่ งเป็ นรถแท็กซี่ ส่วนบุคคล จานวน
23,757 คัน และเป็ นรถแท็กซี่ นิติบุคคล จานวน 75,618 คัน (Siam Intelligence, 2012) ทาให้การแข่งขันของ
ธุ รกิจให้บริ การรถแท็กซี่ มิเตอร์ ท้ งั ที่เป็ นรถแท็กซี่ ส่วนบุคคลและนิ ติบุคคลในปั จจุบนั มีความรุ นแรงมากขึ้น
แต่ปัญหาด้านคุณภาพบริ การยังคงมีการร้องเรี ยนจากประชาชนในอัตราที่สูง
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงเลือกศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ใน
กรุ งเทพมหานครจากการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริ การแท็กซี่ และศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การ
รถแท็กซี่ ที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานครโดยตรง โดยคาดหวังว่าจะได้ผล
การศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อยอด ในอนาคตและประโยชน์ต่อธุ รกิจการให้บริ การโดยสารใน
รู ปแบบรถแท็กซี่ มิเตอร์ เพื่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่
ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
รถแท็กซี่ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การรถแท็กซี่และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถ
แท็กซี่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1.1 . ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็กซี่ ใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
3. คุ ณ ภาพการบริ ก ารรถแท็ ก ซี่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดทีจ่ ะได้ รับจากการวิจัยครั้งนี้
1. ประโยชน์ เชิงวิชาการ
ทาให้ได้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ
รถแท็ก ซี่ และคุ ณภาพการบริ ก ารรถแท็ก ซี่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถแท็ก ซี่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสามารถนามาอ้างอิงและต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้
2. ประโยชน์ เชิ งธุรกิจ
ทาให้ได้ฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การรถแท็กซี่ ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ เกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพการบริ การรถแท็ ก ซี่ แ ละระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ มี ต่ อ บริ การรถแท็ ก ซี่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในธุ รกิจให้บริ การโดยสารประเภทแท็กซี่ ในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การเพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการมากขึ้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

59

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 อาชีพ
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 สถานภาพ










พฤติกรรมการใช้ บริการรถแท็กซี่
วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การ
เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง/ ร่ วมใช้บริ การ
ความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ
วันที่เลือกใช้บริ การ
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ
งบประมาณโดยเฉลี่ยที่ใช้บริ การ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้บริ การ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่
ในกรุงเทพมหานคร

คุณภาพการบริการรถแท็กซี่
 ลักษณะทางกายภาพ
 ความเชื่อถือได้
 การตอบสนองความต้องการ
 ความมัน่ ใจ
 การเอาใจใส่

ภาพประกอบ 1.1 กรอบแนวความคิด
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นิยามศัพท์
รถแท็กซี่ หมายถึง รถโดยสารสาธารณะสาหรับผูโ้ ดยสารคนเดียวหรื อกลุ่มเล็กๆ ที่ผโู ้ ดยสารว่าจ้าง
ผูข้ บั รถแท็กซี่ ส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของผู ้ใ ช้ บ ริ การรถแท็ ก ซี่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ
พฤติกรรมการใช้ บริการ หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจจากการทาการประเมินเพื่อทาให้ได้บริ การ
รถแท็กซี่ มาใช้ ซึ่ งการศึกษาใช้แนวคิ ดจากการตั้ง 7 คาถาม (6Ws 1H) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการ
เลือกใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ จานวนผูร้ ่ วมเดิ นทาง/ ร่ วมใช้บริ การ ความถี่โดยเฉลี่ยในการ
เลื อกใช้บ ริ ก าร วันที่ เลื อกใช้บ ริ ก าร ช่ วงเวลาที่ เลื อกใช้บ ริ ก าร งบประมาณโดยเฉลี่ ย ที่ ใ ช้บริ ก าร และ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้บริ การ
คุ ณภาพการบริ การรถแท็กซี่ หมายถึ ง มาตรฐานการบริ การที่ สัม ผัสไม่ไ ด้แต่ มีปั จจัยที่ ส ามารถ
น ามาใช้ พิ จ ารณาตอบสนองความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ บ ริ การรถแท็ ก ซี่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองความต้องการ ความ
มัน่ ใจ และการเอาใจใส่
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์เครื่ องมือ
สิ่ งอานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสาร ได้แก่ สภาพของรถ, ความสะอาดของรถ, กลิ่น
หรื อน้ าหอมปรับอากาศภายในตัวรถ
ความเชื่ อถือได้ หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา การให้บริ การตรง
กับ สั ญ ญาที่ ใ ห้ ไ ว้ก ับ ลู ก ค้า และบริ ก ารที่ ใ ห้ ทุ ก ครั้ ง มี ค วามสม่ า เสมอ ท าให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ว่า น่ า เชื่ อ ถื อใน
มาตรฐานการให้บริ การ สามารถให้ความไว้วางใจได้
การตอบสนองความต้ องการ หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริ การทันทีและให้ความช่วยเหลือเป็ น
อย่างดี
ความมั่นใจ หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการบริ การ มีความสุ ภาพและเป็ น
มิตรกับลูกค้า มีความซื่ อสัตย์ และสามารถสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้ และมีความมัน่ คงปลอดภัย
การเอาใจใส่ หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย ความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลูกค้า
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและมี การทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย
แนวคิดหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและการกระทาทางกายภาพของบุคคลเมื่ อทา
การประเมินเพื่อทาให้ได้สินค้าและบริ การมาใช้และขจัดทิ้ง (Loudon and Bitta, อ้างถึงในมนู แฟงสุ วรรณ,
2552)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะ
ช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2550) คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค คือ 6 Wsและ 1 H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Where, When and How เพื่อค้นหาคาตอบ 7
ประการ ได้แก่ 7 O’s ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets
and Operations ซึ่ งในการวิจยั ฉบับนี้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ และ
ใช้ในการออกแบบแบบสอบถามในส่ วนพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การด้วย
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริการ
คุ ณภาพการบริ การ หมายถึ ง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลู กค้าที่มีต่อการบริ การและ
การรับรู ้ ที่มีต่อการบริ การจริ ง (Zeithaml, 1988 อ้างถึงในปั ทมา เทพทวีและคณะ, 2550)องค์ ประกอบของ
คุณภาพในการบริการ
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ลู ก ค้า มัก ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการตัด สิ น เกี่ ย วกับ ระดับ คุ ณ ภาพบริ ก ารหรื อ เรี ย กว่ า
SERVQUAL Scale มี 5 ข้อ (Parasuraman; et al., 1998) ได้แก่ 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2) ความ
เชื่ อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อลู กค้า (Responsiveness) 4) ความมัน่ ใจต่อบริ การ
(Assurance) 5) การเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล (Empathy)
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นระดับความรู ้สึกของบุคคลที่เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติหรื อการทางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรื อเข้าใจกับการคาดหวังของ บุคคล ดังนั้น ระดับความ
พึงพอใจจึงเป็ นฟังก์ชน่ั ของความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล
(Kotler, 1997)
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ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจที่ ส าคัญ (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2003; Ivancevich and
Matteson, 2002) ทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็ น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ระบุวา่ ความต้องการของมนุ ษย์มีลกั ษณะเป็ นลาดับ
ขั้น จากระดับต่าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุ ษย์ก็มี
ความต้องการอื่ นในระดับ ที่ สู งขึ้ นต่ อไป มี 5 ระดับ ขั้น ได้แก่ ความต้องการทางร่ า งกาย (Physiological
Needs), ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (Security or Safety Needs), ความต้องการความผูกพันหรื อ
การยอมรั บ (Affiliation or Acceptance Needs) ความต้อ งการการยกย่อง (Esteem Needs), ความต้อ งการ
ความสาเร็ จในชีวติ (Self-Actualization)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อคุ ณภาพของการให้บริ การ
รถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระบุ รี พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อปวส. มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่ า กว่า 10,000 บาทต่อเดื อน ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้
บริ การรถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษทั ขนส่ ง จากัดแตกต่างกัน และคุ ณภาพด้านความสามารถที่
สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการ ความมัน่ ใจ และการเข้าถึงจิตใจ
ของผูอ้ ื่ นมี ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษทั ขนส่ ง
จากัดในด้านกระบวนการให้บริ การ บุคลากร และสิ่ งอานวยความสะดวก
สอาด สุ ขเสดาะและคณะ (2553) ได้ศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเรื อข้ามฝาก
ท่าฉลอม-มหาชัย. มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การเรื อข้ามฝาก ท่าฉลอม-มหาชัย ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การเรื อข้ามฝากท่าฉลอม-มหาชัยกับพฤติกรรมในการใช้
บริ การเรื อข้ามฝากท่าฉลอม-มหาชัย ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้บริ การเคยใช้บริ การเรื อข้ามฝากท่า
ฉลอม-มหาชัยมาก่อน ใช้เวลาเดินทางมาที่ท่าเรื อประมาณ 16-30 นาที วัตถุประสงค์ในการเดินทางข้ามฝาก
เพื่อไปทางาน ด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ความพึงพอใจในด้านประหยัดค่าใช้จ่าย และความ
รวดเร็ วตรงต่อเวลา อยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน แต่ผใู ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกัน
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สิ ริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารปรับอากาศของบริ ษทั
407 พัฒนา จากัด เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถประจาทางปรับอากาศของบริ ษทั 407
พัฒนา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อกลับภูมิลาเนา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสารปรับอากาศของบริ ษทั 407 พัฒนา จากัด แต่ อาชี พระดับ
การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันมีผลต่อพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสารปรับอากาศของบริ ษทั 407
พัฒนา จากัดแตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารมี ความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพของผูโ้ ดยสารมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนด้านอื่นๆผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชาชนที่มี
อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปที่มีภุมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ดทั้งหมด มี 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เ ฉลี่ ย และ
สถานภาพ เป็ นคาถามแบบMultiple-Choice มีมาตราวัดแบบนามบัญญัติและเรี ยงลาดับ รวม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารรถแท็ก ซี่ ประกอบด้วย วัตถุ ประสงค์ใ นการเลื อกใช้บริ การ
เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ จานวนผูร้ ่ วมเดิ นทาง/ ร่ วมใช้บริ การ ความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ
วันที่เลือกใช้บริ การ ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ งบประมาณโดยเฉลี่ยที่ใช้บริ การ และระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอ
ใช้บริ การ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบมีหลายตัวเลือกให้เลือกตอบ (Multiple-Choice) และมีมาตราวัด
แบบนามบัญญัติและเรี ยงลาดับ รวม 8 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คุ ณภาพการบริ ก ารรถแท็กซี่ ประกอบด้วย ลัก ษณะทางกายภาพ ความน่ า เชื่ อถื อและ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองความต้องการ ความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบ Rating
Scale แบ่ง 5 ระดับ (5-scale likert) และมีมาตรวัดแบบอันตภาคชั้น มี 5 ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถแท็กซี่ ประกอบด้วยความพึงพอใจในการใช้บริ การรถ
แท็กซี่ 7 ด้าน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบ Rating Scale แบ่ง 5 ระดับ (5-scale likert) และมีมาตรวัดแบบ
อันตภาคชั้น รวม 7 ข้อ
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 อายุในช่วง 31-40 ปี
จานวน 191 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 47.8 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 249 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน จานวน 223 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.8 มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่า ง
20,001-30,000 บาท จานวน 113 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.2 มีสถานภาพโสด จานวน 299 ราย คิดเป็ นร้อยละ
74.8
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ บริการรถแท็กซี่
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี พฤติ กรรมใช้บ ริ ก ารรถแท็ก ซี่ ด้า นวัตถุ ป ระสงค์หลัก ในการใช้
บริ การเพื่อเดินทางท่องเที่ยว จานวน 196 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49 ด้านเหตุผลหลักในการใช้บริ การเพราะความ
สะดวก รวดเร็ ว จานวน 163 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ด้านจานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การ ลาพังคนเดียว จานวน 218
ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.5 ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 196 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 49 ด้านวันที่เลื อกใช้บริ การ ช่ วงวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ จานวน 218 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.5 ด้าน
ช่ วงเวลาที่ เลื อกใช้บ ริ ก ารระหว่า งเวลา 16.01 น.– 22.00 น. จานวน 139 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.8 ด้าน
งบประมาณโดยเฉลี่ ยในการใช้บริ การระหว่าง 71-120 บาทต่อครั้ ง จานวน 195 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 48.8
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้บริ การ 6-10 นาที จานวน 151 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.8
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ คุณภาพการบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญสภาพภายในรถมีความสะอาด
และอากาศบริ สุทธิ์ ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น อาหาร, บุหรี่ , น้ ายาปรับอากาศ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 ,
ด้านความเชื่อถือได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผูข้ บั รถแท็กซี่พาไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้อย่างถูกต้อง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.49 , ด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับผูข้ บั รถแท็กซี่ มีความพร้อม และยินดีที่จะให้บริ การทุกเส้นทางไม่ปฏิเสธผูโ้ ดยสารมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.49 , ด้านความมัน่ ใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผูข้ บั รถแท็กซี่ มีความซื่ อสัตย์
ในการเรี ยกเก็บค่าโดยสารตามตัวเลขค่าโดยสารที่แสดงบนมิเตอร์ ไม่เรี ยกเก็บเพิ่มและทอนเงินถูกต้อง มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 และ ด้านการเอาใจใส่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผูข้ บั รถแท็กซี่ ยนิ ดี
รับฟังคาแนะนาเส้นทางจากผูโ้ ดยสาร มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14
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4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในใช้บริ การรถแท็กซี่ ที่ช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้
ตามที่ตอ้ งการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.91
5. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้า นอายุและอาชี พ ที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจ
แตกต่างกันของผูใ้ ช้บ ริ การรถแท็กซี่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ปั จจัย
พฤติกรรมการใช้บริ การรถแท็กซี่ ดา้ นวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การและเหตุผลในการเลือกใช้บริ การที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และคุ ณภาพการบริ ก ารรถแท็ก ซี่ ทุ ก ด้า นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ลักษณะประชากรศาสตร์

1.

พฤติกรรมการใช้บริ การรถแท็กซี่

2.

คุณภาพการบริ การ

3.

เพศ

t-test

0.286

ปฏิเสธ

อายุ

F-test

0.002

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.495

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-test

0.001

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.454

ปฏิเสธ

สถานภาพ

F-test

0.069

ปฏิเสธ

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การ

F-test

0.028

ยอมรับ

เหตุผลหลักในการเลือกใช้บริ การ

F-test

0.005

ยอมรับ

จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง

F-test

0.414

ปฏิเสธ

ความถี่โดยเฉลี่ย

F-test

0.432

ปฏิเสธ

วันที่เลือกใช้บริ การ

F-test

0.125

ปฏิเสธ

ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ

F-test

0.515

ปฏิเสธ

งบประมาณโดยเฉลี่ย

F-test

0.352

ปฏิเสธ

ระยะเวลาในการรอใช้บริ การ

F-test

0.901

ปฏิเสธ

ลักษณะทางกายภาพ

Correlation

0.000

ยอมรับ

ความเชื่อถือได้

Correlation

0.000

ยอมรับ

การตอบสนองความต้องการ

Correlation

0.000

ยอมรับ

ความมัน่ ใจ

Correlation

0.000

ยอมรับ

การเอาใจใส่

Correlation

0.000

ยอมรับ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่
สุ จิตรา รุ่ งทอง (2554) พบว่า ผูโ้ ดยสารที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้รถไฟฟ้ าเชื่ อม
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกันในส่ วนของเพศ สถานภาพ รายได้ แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิแตกต่างกัน
ปพิ ช ญา แทนประสาน (2556) พบว่า ผูโ้ ดยสารที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผ ลในการใช้บ ริ ก าร
แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การรถตู ส้ าธารณะของผูโ้ ดยสารที่ ท่า รถตู ส้ านอนุ สาวรี ย ์ชัย
สมรภูมิ และ ความถี่โดยเฉลี่ย วันที่เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถตู ้
สาธารณะของผูโ้ ดยสารที่ท่ารถตูส้ านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ แต่ไม่สอดคล้องกันในส่ วนของงบประมาณที่ใช้
บริ การ ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้รอที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถ
ตูส้ าธารณะของผูโ้ ดยสารที่ท่ารถตูส้ านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
วรรธนะ พูนทองชัย (2556) ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การโดยรวมทุกด้าน ประกอบด้วย สิ่ งที่สัมผัส
ได้ ความน่ าเชื่ อถื อ การตอบสนอง การให้ความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
โดยรวมในการใช้บริ การท่าอากาศยานของผูโ้ ดยสารขาออก
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะนาผลการวิจัยไปใช้
1 ข้ อเสนอแนะเพื่อปฏิบัติการจริง
จากการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ทาให้ทราบกลุ่ มเป้ าหมายหลักที่ มีผลต่อความพึงพอใจของการใช้
บริ การแท็กซี่ คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ กลุ่มคนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
คนที่มาใช้บริ การรถแท็กซี่ มากที่สุด นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การแท็กซี่ สูงสุ ด ควรให้
ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านคุณภาพบริ การทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ลักษณะทางกายภาพ ควรดูแลรักษาสภาพภายในรถให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และควรมีการระบายอากาศ
ให้ถ่ายเทก่อนการให้บริ การลูกค้า เพื่อไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ท้ งั จากอาหาร บุหรี่ หรื อ น้ ายาปรับอากาศ
กลิ่นแรงเกินไป
ความเชื่ อถือได้ ควรมีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง สอบถามจุดหมายปลายทางให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถไปส่ ง
ยังปลายทางที่ถูกต้อง
การตอบสนองความต้ อ งการ ควรมี ค วามพร้ อมและยินดี ที่ จะไปส่ ง ผูโ้ ดยสารในทุ กเส้ นทาง ไม่ ป ฏิ เสธ
ผูโ้ ดยสาร หากไม่มีความพร้อมในการให้บริ การควรปิ ดไฟว่าง เพื่อให้ผโู ้ ดยสารรับรู ้
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ความมั่นใจ ควรมีความซื่ อสัตย์ในการเรี ยกเก็บค่าโดยสารตามตัวเลขค่าโดยสารที่แสดงบนมิ เตอร์ ไม่คิด
ค่าบริ การแบบเหมาจ่ายไม่กดมิเตอร์ ไม่เรี ยกเก็บเพิ่มและทอนเงินอย่างถูกต้อง
การเอาใจใส่ ควรรับฟังคาแนะนาเส้นทางจากผูใ้ ช้บริ การ มีการนาเสนอเส้นทางให้ผผู ้ ใู ้ ช้บริ การเป็ นฝ่ ายเลือก
หรื อ ไม่บงั คับให้ผใู ้ ช้บริ การต้องขึ้นทางด่วน
ผลการวิจยั นี้ สามารถเป็ นแนวทางในวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการบริ การเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสู งสุ ด ทาให้ส่งผลดี ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ หรื อ ใช้บริ การซ้ าของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าในกรณี ที่มีคู่แข่งรายใหม่ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ กษาครั้ ง ต่อไป ผูว้ ิจยั ควรศึ กษาทาการศึ กษาตัวแปรอื่ นที่ มี ผลต่ อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ เช่ น ภาพลักษณ์ การเมือง และอัตราค่าโดยสาร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการใช้บริ การซ้ า เกิดความภักดี
2. ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมในด้านทัศนคติ ความคาดหวังและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
การให้บริ การของรถแท็กซี่ เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการที่ แน่ ชัดของผูใ้ ช้บ ริ การเพื่ อสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ตรงความต้องการมากที่สุด
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สมควรกระทาอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ เพราะผูใ้ ห้บริ การ
รถแท็กซี่ อาจมีการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี ความทันสมัยที่ส ามารถนามาใช้
ประโยชน์และตรงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่ ในปั จจุบนั มากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาในเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การ โดยมีการสอบถามทั้งในเชิ งปริ มาณ
และ คุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การให้ดี
ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริษทั ปิ โตรเคมี
FACTORS INFLUENCE TO EFFECTIVE TRAINING OF CHEMICAL COMPANY
อภิรดี อุทยั รัตนะชัย1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒั น์ ชาญกิจ2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานใน
บริ ษทั ปิ โตรเคมีและศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
เก็ บ ข้อมู ล กับ กลุ่ ม พนัก งานในบริ ษ ทั ปิ โตรเคมี แห่ ง หนึ่ ง จานวน 346 คน โดยผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพร้อมของ
พนักงานในภาพรวมให้ความสาคัญด้านสมรรถนะมากที่สุด รองลงมาคือด้านแรงจูงใจและด้านความพร้อม
ในส่ วนของปั จจัย ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ นภาพรวมให้ค วามส าคัญด้า นเนื้ อหาของการฝึ กอบรมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือด้านวิทยากร และด้านวิธีการนาเสนอการฝึ กอบรม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันทุกด้านมีผลต่อประสิ ทธิภาพ
การฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ปั จจัยด้าน
ความพร้ อมของพนักงานทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานใน
บริ ษทั ปิ โตรเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ประสิ ท ธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนัก งานในบริ ษ ทั ปิ โตรเคมี มากที่ สุ ด มี ค่ า r = 0.724 รองลงมาคื อ ด้า น
สมรรถนะ และด้านความพร้ อม นอกจากนี้ ยังพบว่าปั จจัย ด้า นความพร้ อมของพนัก งานในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
ปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทุกด้าน มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานใน
บริ ษทั ปิ โตรเคมี อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรด้านวิธีการนาเสนอ มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีมากที่สุด มีค่า r = 0.724 ตามมาด้วยด้าน
วิทยากร และเนื้อหาการฝึ กอบรม นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT
The objective of this research was to study factors influence to effective training of chemical
company and to study relationship of variables which influence to effective training by utilizing
questionnaire to collect data with 346 samples. The findings revealed that major samples were female; had
age in range between 31-40 years; graduated in bachelor’s degree; and have worked for more than 10 years.
Most of their opinion about the overview of employee’s readiness, they gave precedence to the competency,
motivation, and readiness, respectively. The overview of learning support, they gave precedence to the
training content, the lecturer and the training method, respectively.
The results of hypothesis testing showed that the difference of demography factors had influenced
to effective training at statistical significance level of .05. All dimensions of employee’s readiness had
positive relationship with effective training of chemical company at statistical significance level of .05. The
motivation had most positive relationship with effective training (r = 0.724), follow by the competency and
readiness. Furthermore, it was found that the factor of employee’s readiness had relationship with effective
training of chemical company at statistical significance level of .05.
All dimensions of learning support had positive relationship with effective training of chemical
company at statistical significance level of .05. The training method dimensions has most positive
relationship with effective training (r = 0.724), follow by the lecturer and training content, respectively.
Furthermore, it was found that the overview of training support had relationship with effective training of
chemical company at statistical significance level of .05.
บทนา
การบริ หารองค์กรต้องเผชิ ญกับปั ญหาหลายๆปั จจัยทั้งภายในและภายนอก และมีภาวะการแข่งขันสู ง
องค์กรจาเป็ นต้องควบคุมและจัดการต่อปั ญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คนเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่ช่วย
ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ในการบริ หารงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถเพื่อดาเนิ นงานนั้นๆ อย่างไรก็
ตามคนมีการรับรู ้และทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถควบคุมทัศนคติ พฤติกรรมและการแสดงออกให้
เป็ นไปตามที่องค์กรต้องการได้
ปั จจุบนั องค์กรให้ความสนใจเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ พัฒนา
ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและ
การแสดงออกให้เป็ นไปในทางที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร แต่การฝึ กอบรมให้แก่ พนักงานใน
องค์กรนั้นยังคงไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างสมบูรณ์
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บริ ษทั ปิ โตรเคมีเป็ นองค์กรหนึ่ งที่ดาเนิ นกิจการการกลัน่ และค้าน้ ามันที่มุ่งตอบสนองความต้องการ
ด้า นพลัง งานของผูบ้ ริ โภค ความต้องการทางด้า นพลัง งานมี ม ากขึ้ น องค์ก รต้องปรั บ ตัวให้เข้า สภาพที่
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้และการ
เลือกใช้วธิ ี ปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุด พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรอยูใ่ นฐานะที่แข่งขันกับผูอ้ ื่นได้ ดังนั้น
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งดาเนินควบคู่กนั ไป
ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรมีนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คง
พบว่าปั ญหาของการฝึ กอบรมนั้น ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมอย่างเต็มที่ ไม่
สามารถนาองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรขาดความพร้อม หรื อไม่มีความสนใจในการ
ฝึ กอบรมเรื่ องใหม่ๆ การฝึ กอบรมก็จะไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั บุ คลากรและองค์กร แต่สาเหตุที่แท้จริ ง
นอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงที่แหล่งที่มาของ
ปั ญหา และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมให้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงาน ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงาน
ในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ
โตรเคมี
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ปัจจัยประชากรศาสตร์
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ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยด้ านความพร้ อมของพนักงาน




ความพร้อม
สมรรถนะ
แรงจูงใจ

ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมของ
พนักงานในบริษัทปิ โตรเคมี

ปัจจัยส่ งเสริมการเรียนรู้




วิธีการนาเสนอ
เนื้อหาการฝึ กอบรม
วิทยากร

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงาน
ในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
3. ปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ
โตรเคมี
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี มีขอบเขต
การวิจยั ดังนี้
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1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบไปด้วย ด้านประชากรศาสตร์ คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน, ด้านความพร้อมของพนักงาน คือ ความพร้อม สมรรถนะ และแรงจูงใจของพนัก
งา และด้านปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ คือ วิธีการนาเสนอ เนื้อหาการฝึ กอบรม และวิทยากร และมีตวั แปรตาม
คือ ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่ งหนึ่ ง ในกรุ งเทพ
มหานครเท่านั้น โดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม
3. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนเมษายน
2558
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัย ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี สามารถ
นาประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางสาหรั บการบริ หารงานที่ เกี่ ยวกับการฝึ กอบรมและพัฒนา
ความสามารถบุคลากรในองค์กรต่างๆ
2. เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ทราบถึ งปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม
ของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี เกิ ดความเข้าใจในแนวทางเดี ยวกัน และสามารถกาหนดเป้ าหมายการ
บริ หารการฝึ กอบรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ส าหรั บ ผู ้บ ริ ห ารและฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล น าผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไป
ประกอบการตัดสิ นในการพัฒนาแผนการจัดฝึ กอบรม ปรับปรุ งและคัดสรรวิธีการนาเสนอ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
การทบทวนวรรณกรรม
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เที ยนส่ ง(2521:2) ได้กล่ าวถึ งความหมายของประชากรศาสตร์ ว่า
“Demo” หมายถึ ง “ประชากร” ส่ วนคาว่า “Graphy” หมายถึ ง “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากราก
ศัพท์ คาว่า “Demography” คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากร
ในการศึกษาปั จจัยระดับบุคคลนั้นคุณลักษณะส่ วนบุคคลพื้นฐานที่เราควรจะเริ่ มในการวิเคราะห์
ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ อายุงานในองค์กร และระดับการศึกษา
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ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะส่ วนบุคคลพื้นฐานที่เราควรใช้ในการวิเคราะห์
ซึ่ งได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และระดับการศึกษา เพื่อหาความแตกต่างกันที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
ดุสิต ขาวเหลือง (2554: 19) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่ งที่องค์กรจัดขึ้น
เพื่อสร้าง ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ทัศ นคติ ข องพนัก งาน เพื่ อ จะช่ ว ยให้ พ นัก งานมี คุ ณ ภาพและสมรรถนะ สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายขององค์กรต่อไป
อาชัญญา รัตนอุบล (2540: 8 อ้างถึ งในศรัณย์ธร ตันเรื องฤทธิ์ , 2556: 10) กล่ าวว่าการฝึ กอบรมมี
ความสาคัญและจาเป็ นในการพัฒนาประชากร และบุคลากร ซึ่ งทาให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมหลาย
ประการ ดังนี้ การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการช่ วยป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้น ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ประหยัดรายจ่ า ย ช่ วยให้บุ ค ลากรหรื อผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพิ่ ม เติ มประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ก่ อให้เกิ ดความสามัค คี ช่ วยให้ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมี ความเชื่ อมัน่ ในตนเองและงาน และเป็ นวิธี ก ารที่
สนับสนุนการศึกษา
พัฒน์ สุ จานงค์ (2523: 50) กล่าวถึงกระบวนการในการฝึ กอบรมดังนี้
1. วิเคราะห์งาน
2. ตัดสิ นใจที่จะฝึ กอบรม
3. กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมและการประเมินผลขณะฝึ กอบรม
4. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการวางแผนการเรี ยนการ
5. ดาเนินการฝึ กอบรม
6. ตามสนับสนุนและการประเมินผลเมื่อจบการฝึ กอบรม
ปิ ยรัตน์ ชุ นหศรี (2548: 32) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพการจัดการฝึ กอบรมประกอบไปด้วย หลักสู ตร
วิทยากร เวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรม เอกสารการฝึ กอบรม สื่ ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรม
สรุ ปได้วา่ การฝึ กอบรมคือกระบวนการที่ได้จดั ทาขึ้นในลักษณะหรื อรู ปแบบต่างๆอาจจัดทาภายใน
หน่วยงานหรื อองค์กร ช่วยเพิม่ ความชานาญ ความสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยให้คุณภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานดี ข้ ึ น และองค์กรก็จะ
ประสบความสาเร็ จมากขึ้นไปด้วย การใช้เทคนิคและวิธีการจัดการฝึ กอบรมสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี อีก
ทั้งปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กอบรมก็มีควรจัดสรรให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจทั้งองค์กรและพนักงาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้ อม
George J. Mouly (1963 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2540: 95) ได้จดั ลาดับขั้นของกระบวนการเรี ยนรู ้
คือ แรงจูงใจ เป้ าหมาย ความพร้อม อุปสรรค การตอบสนอง การเสริ มแรง และการสรุ ปความเหมือน โดย
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมที่เกิดการปรับเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู ้ก็มี
จุ ดเริ่ มต้นจากความต้องการภายในของแต่ละบุ ค คล เมื่ อมี สิ่งเร้ าก็ ก ระตุ ้นให้ก็ เกิ ดการตอบสนอง มี การ
เสริ มแรงและแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่ งบุคคลนั้นจะมีการจดจาและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard (1982) อธิบายภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งมีผลมาจากตัว
แปรกลางของสถานการณ์ ต่ อ พฤติ ก รรม 2 แบบของผู ้น า คื อ พฤติ ก รรมมุ่ ง งาน และ พฤติ ก รรมมุ่ ง
ความสัมพันธ์
วุฒิภาวะหรื อความพร้ อมของผูต้ าม (Follower Maturity) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ระดับ และมี
ความต่อเนื่ องกัน ตั้งแต่ความพร้อมระดับต่าสุ ด (M1) ไปสู่ ความพร้อมในระดับกลาง(M2) และ (M3) จนถึง
ความพร้อมในระดับสู งสุ ด (M4) และจาแนกวุฒิภาวะออกเป็ น 2 ประเภท คือ วุฒิภาวะด้านงานและวุฒิภาวะ
ด้านจิตใจ
สรุ ปได้วา่ ความพร้อมเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเรี ยนรู ้ได้
แตกต่างกัน พนักงานที่มีความพร้อมมากกว่าก็อาจเรี ยนรู ้ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า และการศึกษาภาวะผูน้ า
ในด้านความพร้ อมในการปฏิ บตั ิงานของผูต้ ามทาให้ทราบวุฒิภาวะในด้านต่างๆตามระดับความสามารถ
และแรงจูงใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสมรรถนะ
David C. McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะ เป็ นสิ่ งที่สามารถคาดหมายความสาเร็ จในงานได้ดี
ผูท้ ี่ประสบผลสาเร็ จในการทางานต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรื อวิชาการที่มีอยู่
ในตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนทา จึงจะกล่าวได้วา่ บุคคลนั้นมีสมรรถนะ โดยใช้การอธิ บาย
ด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง ถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบได้กบั ภูเขาน้ าแข็ง โดยมีส่วนที่ลอยอยู่
เหนื อน้ า คือ องค์ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่ วนใหญ่ที่มองเห็ นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ า ได้แก่
แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ านี้ มีผลต่อพฤติกรรม
ในการทางานของบุคคลอย่างมากและเป็ นส่ วนที่พฒั นาได้ยาก
สมรรถนะ หมายถึ ง ศักยภาพ ความสามารถ ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดัง นี้
ความรู ้ ทัก ษะ คุ ณลัก ษณะพื้นฐาน มี ค วามจาเป็ นต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานของบุ คคลากรในองค์กรให้ประสบ
ผลสาเร็ จหรื อมีผลงานที่ดีได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่องค์กรกาหนดไว้หรื ออาจทาได้สูงกว่านั้น
David C. McClelland (1973) กล่าวว่าองค์ประกอบของสมรรถนะมี 2 ประเภท คือ ส่ วนที่สังเกตเห็น
ได้และส่ วนที่ซ่อนเร้น ส่ วนที่สังเกตเห็นได้ คือ ความรู ้และทักษะ ส่ วนที่ซ่อนเร้น คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล และแรงจูงใจ เจตคติ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ Abraham Maslow
Abraham Maslow (1954) ได้จาแนกแรงจูงใจของคน โดยมีการจัดลาดับขั้นของแรงจูงใจจากความ
ต้องการพื้นฐานทางชี วภาพ (Basic Biological Needs) ซึ่ งมีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทัง่ ถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่
ซับซ้อนมากกว่า แรงจูงใจประเภทหลังนี้จะมีความสาคัญก็ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
จนเป็ นที่พอใจแล้ว โดยได้จดั ลาดับขั้นของความต้องการไว้ดงั นี้
1. ความต้องการทางสรี รวิทยา
2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง
3. ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ
4. ความต้องการการยกย่อง
5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Ryan and Smith (1954) ได้กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพของบุคคล ไว้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับ
สิ่ งที่ ทุ่มเทให้กบั งาน ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการ ทางานนั้นมองจากแง่ มุมของการทางานแต่ละบุ คคล โดย
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ให้กบั งาน
สมยศ นาวีการ (2544: 14) ได้กล่าวว่า ปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น มีปัจจัย 7
ประการที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในองค์กร คือ
1. กลยุทธ์ (Strategy)
2. โครงสร้าง (Structures)
3. ระบบ (Systems)
4. แบบ (Styles)
5. บุคลากร (Staff)
6. ความสามารถ (Skill)
7. ค่านิยม (Shared Values)
สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่สามารถวัดออกมา
ได้หลายมิติ ขึ้นอยู่กบั ประเภทของงานและลักษณะงานของแต่ละองค์กร มีการวัดผล ประเมินผลในด้าน
ต่ า งๆเพื่ อที่ จะสามารถตรวจสอบการท างานได้ หากผลการวัดประสิ ท ธิ ภาพออกมาไม่ ไ ด้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายขององค์กร การฝึ กอบรมจะเป็ นกระบวนหนึ่ งที่เข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาและลดข้อบกพร่ องในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศรั ณ ย์ธ ร ตัน เรื องฤทธิ์ (2556) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิ ส ระต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการปิ ดการขายประกันชี วิตในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับ
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การศึ ก ษา ปั จจัย ด้า นหลัก สู ตรมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการปิ ดการขายประกันในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สิ ริก าญจน์ โชคสิ ท ธิ เกี ย รติ (2553) ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพการจัดการฝึ กอบรมและสมรรถนะของ
พนักงาน พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการฝึ กอบรม ด้านวิทยากร
แตกต่างกัน พนักงานที่มีตาแหน่งปั จจุบนั ในองค์กรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ฝึ กอบรม ด้านหลักสู ตรและ ด้านวิธีการที่ใช้ในการฝึ กอบรมแตกต่างกัน
อรทัย ชายอินทร์ (2554) ได้ศึกษาระดับความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนาตนเองของนักศึกษา
ระดับบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงมี
ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ซึ่ งเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย ผลการศึกษาได้
นาเสนออยูใ่ นรู ปแบบของการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่ใช้ตารางร่ วมแสดงผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่ งหนึ่ งที่มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น
2,550 คน ใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967)โดยระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพ จึงได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
346 ตัวอย่าง จากนั้นทาการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็ น ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
โครงสร้ างของเครื่ องมือวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามใช้นามบัญญัติและมาตราอันดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพร้ อมของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านความพร้อม
ด้าสมรรถนะ และด้านแรงจูงใจ โดยลักษณะของแบบสอบถามใช้มาตราอันตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็ น
5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ด้านวิธีการนาเสนอ ด้าน
เนื้ อหาการฝึ กอบรม และด้านวิทยากร โดยลักษณะของแบบสอบถามใช้มาตราอันตรภาค (Interval Scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กอบรม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
ใช้มาตราอันตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจัย
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ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของการให้
คะแนนโดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิรวม 3 ท่าน ผ่านเกณฑ์การหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามโดยมีค่ามากกว่า
0.50 ขึ้นไป และทาการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด หาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความสอดคล้อ งภายในของครอนบาซ โดยยอมรั บ ผลการทดสอบที่ ไ ด้ ค่ า ตั้ง แต่ 0.70 ขึ้ นไป ถื อ ว่ า
แบบสอบถามสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 ใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละบรรยายลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์
1.2 ใช้ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานส าหรั บบรรยายความพร้ อมของ
พนักงาน ปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
2. สถิติเชิงอนุมาน
2.1 ใช้ t-Test เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สมมติฐานที่ 1)
2.2 ใช้ F-Test (One-way ANOVA) เปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพการฝึ กอบรมของตามปั จจั ย
ประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(สมมติฐานที่ 1) โดยทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe สาหรับทุกตัวแปรที่พบความ
แตกต่าง
2.3 ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิ ธี Stepwise
ทดสอบความสัมพันธ์และพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในปั จจัยด้านความพร้อมของ
พนักงานและปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (สมมติฐานที่ 2-3)
ผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 65.30) มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 59.30) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อยละ 65.30) มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 29.80) เป็ นส่ วนมาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงาน ด้านความพร้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ด้า นความพร้ อ มโดยรวม มี ค่ า เฉลี่ ย 3.78 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.818 โดยให้
ความสาคัญเกี่ ยวกับประสบการณ์ จากการฝึ กอบรมครั้งที่ผ่านมาเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้พนักงานตัดสิ นใจในการเข้า
ร่ วมการฝึ กอบรมในครั้งต่อไปมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.663
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงาน ด้านสมรรถนะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านสมรรถนะโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.14 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.728 โดยให้ความสาคัญ
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เกี่ยวกับการมีความมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จในสายอาชี พของตนเองมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.649
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านความพร้ อมของพนักงาน ด้านแรงจูงใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านแรงจูงใจโดยรวม มีค่าฉลี่ย 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.811 โดยให้ความสาคัญ
เกี่ ยวกับพนักงานต้องการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของตนเองมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.690
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านวิธินาเสนอ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับ ด้านวิธีการนาเสนอการฝึ กอบรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.83 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.886 โดยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิ ตในหัวข้อที่มีการปฏิบตั ิ โดยวิทยากรแสดงให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
เห็นการปฏิบตั ิจริ งมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.650
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านเนื้ อหาการฝึ กอบรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกั ด้านเนื้ อหาของการฝึ กอบรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับเอกสารการ
ฝึ กอบรมสอดคล้องกับเนื้ อหาที่เรี ยน ทาให้การฝึ กอบรมสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ วมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านวิทยากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านวิทยากรโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.19 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.770 โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับ วิทยากร
สามารถอธิ บายเนื้ อหาที่ฝึกอบรมได้อย่างละเอียด ชัดเจน สามารถตอบข้อซักถามได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.556
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม พบว่ามีความคิดเห็ นโดยรวม มีค่าเฉลี่ ย 4.12
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.724 โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับ เมื่อเข้ารับการฝึ กอบรมแล้วพนักงานสามารถ
แก้ปัญหาในการทางานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าตอนที่ยงั ไม่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.17 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.673
ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา และระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานบริ ษทั ปิ โตรเคมีแตกต่างกัน พบว่า
เพศ พบว่า t = 4.40 .Sig = 0.000 มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ หมายความว่า คะแนนประสิ ท ธิ ภาพการ
ฝึ กอบรมของเพศชาย (𝑥̅ = 4.29, SD.= 0.486) สู งกว่าเพศหญิง ( 𝑥̅ = 4.02, SD. = 0.605) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ได้ต้ งั ไว้
อายุ พบว่า F = 9.433 .Sig = 0.000 มีนยั สาคัญทางสถิติในการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
หมายความว่ากลุ่ มอายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และทาการทดสอบการ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างและพบว่าระดับอายุมีความแตกต่างกัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 - 30 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี
ระดับการศึกษาพบว่า F= 30.140 .Sig = 0.000 มีนยั สาคัญทางสถิติในการทดสอบความแปรปรวน
ระหว่า งกลุ่ ม หมายความว่า กลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการฝึ กอบรมของ
พนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ ฐาน
ที่ต้ งั ไว้ และทาการทดสอบการเปรี ยบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับการศึกษาที่ แตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน พบว่า F = 19.224 .Sig = 0.000 มีนยั สาคัญทางสถิติในการทดสอบความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม หมายความว่าระดับระยะเวลาปฏิ บตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ และท าการทดสอบการเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้วยวิธีข อง Scheffe พบว่า ระดับระยะเวลา
ปฏิ บตั ิงานมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มีจานวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่ มตัวอย่างที่ มี
ระดับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
สู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 4 – 6 ปี , 7 – 9 ปี และ10 ปี ขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 7 – 9 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
สู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 4 – 6 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านความพร้อม ด้านสมรรถนะ
และด้านแรงจูงใจ พบว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านความพร้ อมของพนักงานกับประสิ ทธิ ภาพ
การฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีพบว่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจานวน 6 คู่
โดยมี ข นาดความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง 0.381 ถึ ง 0.724 โดยมี ทิ ศ ทางความสั ม พัน ธ์ ที่ เ ป็ นบวกทั้ง 6 คู่ ซึ่ ง
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ท้ งั หมดมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด 3
ล าดับ แรกได้แ ก่ แรงจู ง ใจกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการฝึ กอบรม (r = 0.724) รองลงมาได้แ ก่ สมรรถนะกับ
ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรม (r = 0.521) และความพร้อมกับแรงจูงใจ (r = 0.472) ตามลาดับ
ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ แรงจูงใจและสมรรถนะ มีค่า 1.229 ซึ่ งไม่เกิ น 10 และค่า Tolerance ที่มีค่า
น้อยที่สุด คือ แรงจูงใจและสมรรถนะ มีค่า 0.814 ซึ่ งไม่ต่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิ บายการ
แปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านสมรรถนะและด้านแรงจูงใจ ซึ่ งตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวสามารถอธิ บายการ
แปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 57.50 โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจ ( = 0.613) อธิ บายการ
แปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีได้ดีที่สุดคือ ร้อยละ 52.40 และเมื่อ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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นาตัวแปรด้านสมรรถนะ ( = 0.257) ร่ วมพิจารณาในสมการถดถอยพหุ คูณแบบเพิม่ ตัวแปรทีละขั้น พบว่า
สามารถอธิ บายการแปรผันของของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.40 ส่ วนตัวแปรอิสระอื่ น คือ ด้านความพร้ อมไม่สามารถเพิ่มอานาจการอธิ บายการแปรผันของ
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
b
S.E.
t
Sig R2 change Tolerance VIF

0.672 0.043 0.613 15.753 0.000* 0.524
0.814
1.229
0.275 0.042 0.257 6.602 0.000* 0.054
0.814
1.229
R = 0.760 R2 = 0.577 R2Adjust = 0.575 F Change = 0.000
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
ตัวทานาย
แรงจูงใจ
สมรรถนะ

สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย วิธีการนาเสนอ เนื้ อหาการฝึ กอบรม และ
วิทยากร พบว่าเมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของ
พนัก งานในบริ ษ ัท ปิ โตรเคมี พ บว่า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรจ านวน 6 คู่ โดยมี ข นาด
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง 0.480 ถึ ง 0.724 โดยมี ทิ ศ ทางความสั ม พัน ธ์ ที่ เ ป็ นบวกทั้ง 6 คู่ ซึ่ งสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ท้ งั หมดมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
วิธีการนาเสนอกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม (r = 0.724) รองลงมาได้แก่ วิทยากรกับประสิ ทธิ ภาพการ
ฝึ กอบรม (r = 0.623) และเนื้อหาการฝึ กอบรมกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม (r = 0.590 ) ตามลาดับ
พบว่าค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ วิทยากร มีค่า 1.699 ซึ่ งไม่เกิ น 10 และค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุด
คือ วิทยากร มีค่า 0.589 ซึ่ งไม่ต่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระวิทยากร มีความสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิ บายการ
แปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มี 3 ตัวแปร คือ วิธีการนาเสนอ เนื้ อหาการฝึ กอบรม และวิทยากร ซึ่ งตัวแปรอิ สระทั้ง 3 ตัวสามารถ
อธิ บายการแปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 63.50 โดยตัวแปรวิธีการนาเสนอ ( = 0.496)
อธิ บายการแปรผันของประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีได้ดีที่สุดคือ ร้ อยละ
52.40 และเมื่อนาตัวแปรด้านวิทยากร ( = 0.301) และเนื้ อหาการฝึ กอบรม ( = 0.150) ร่ วมพิจารณาใน
สมการถดถอยพหุ คู ณแบบเพิ่ ม ตัวแปรที ละขั้น พบว่าสามารถอธิ บายการแปรผันของประสิ ทธิ ภาพการ
ฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 และร้อยละ 1.30
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ตัวทานาย
วิธีการนาเสนอ
เนื้อหาการ
ฝึ กอบรม
วิทยากร

b
0.544

S.E.
0.044

0.197

0.056

t
Sig R2change Tolerance VIF

0.496 12.280 0.000* 0.524
0.652 1.533
0.650 1.539
0.150 3.531 0.000* 0.013

0.364 0.049 0.301 7.439 0.000* 0.098
0.589
R = 0.797 R2 = 0.635 R2Adjust = 0.632 F Change = 12.466
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05*

1.699

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตาม
ปัจจัย
ประชากรศาสตร์
(สมมติฐานที่ 1)

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน

สถิติทใี่ ช้
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test

ค่ านัย
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลทดสอบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

ปัจจัยด้านความ
พร้อมของพนักงาน
(สมมติฐานที่ 2)

ความพร้อม
MRA
Not Sig.
ปฏิเสธ
สมรรถนะ
MRA
0.000
ยอมรับ
แรงจูงใจ
MRA
0.000
ยอมรับ
ด้านวิธีการนาเสนอ
ปั จจัยส่ งเสริ มการ
MRA
0.000
ยอมรับ
ด้านเนื้ อหาการ
เรี ยนรู ้ (สมมติฐาน
MRA
0.000
ยอมรับ
ฝึ กอบรม
ที่ 3)
MRA
0.000
ยอมรับ
ด้านวิทยากร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 65.30 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อย
ละ 59.30 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.30 โดยมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงานในภาพรวมให้ความสาคัญด้าน
สมรรถนะมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือด้านแรงจูงใจ และด้านความพร้อม ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมีความมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จในสายอาชีพของตนเอง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) ด้านแรงจูงใจให้ความสาคัญเกี่ยวกับด้านพนักงานต้องการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของตนเองมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้านความพร้อมให้
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ความสาคัญเกี่ยวกับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมครั้งที่ผา่ นมาเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้พนักงานตัดสิ นใจใน
การเข้าร่ วมการฝึ กอบรมในครั้งต่อไปมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.10)
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในภาพรวมให้ความสาคัญด้านเนื้ อหา
ของการฝึ กอบรมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือด้านวิทยากร และด้านวิธีการนาเสนอการฝึ กอบรม
ตามลาดับ เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้ อหาของการฝึ กอบรมให้ความสาคัญเกี่ ยวกับเอกสารการ
ฝึ กอบรมสอดคล้องกับเนื้ อหาที่เรี ยน ทาให้การฝึ กอบรมสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ วมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.56) ด้านวิทยากรให้ความสาคัญเกี่ยวกับวิทยากรสามารถอธิ บายเนื้อหาที่ฝึกอบรมได้อย่างละเอียด
ชัด เจน สามารถตอบข้อ ซัก ถามได้ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.63)และด้า นวิธี ก ารน าเสนอการฝึ กอบรมให้
ความสาคัญเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิ ตในหัวข้อที่มีการปฏิบตั ิ โดยวิทยากรแสดงให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
เห็นการปฏิบตั ิจริ งมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั โดยทัว่ ไปในบางด้าน เนื่องจาก
เพศชายและหญิงต่างก็มีบุคคลิก ทัศนคติที่ต่างกันไปตามแต่ลกั ษณะเฉพาะของตน ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ด้านต่างๆ ที่ แตกต่างกัน ทาให้การให้ความเห็ นในด้า นต่างๆของตัวแปรนั้นส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการ
ฝึ กอบรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้
ศรัณย์ธร ตันเรื องฤทธิ์ (2556) พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปิ ดการขายประกันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน
อุบลรัตน์ จันทร์ เมือง (2555) ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะที่แสดงออกของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพวังสะพุง จาแนกตาม ระดับการศึกษา บทบาทหน้าที่ ประสบการณ์ และฝ่ ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยรวมและรายด้า น พบว่า บุ ค ลากรวิท ยาลัย การอาชี พ วัง สะพุ ง มี ส มรรถนะที่ แสดงออกแตกต่ า งกัน
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการเงิ นและด้า นพัส ดุ เพศชาย มี ค วามคิ ดเห็ นด้วยเกี่ ย วกับ สมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความเชี่ยวชาญในอาชีพสู งกว่าเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงานทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตร
เคมีมากที่สุด มีค่า r = 0.724 รองลงมาคือด้านสมรรถนะ และด้านความพร้อม ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า
ปั จจัยด้านความพร้อมของพนักงานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงาน
ในบริ ษทั ปิ โตรเคมี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสมรรถนะและ
ด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงด้านความพร้อม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงาน
ในบริ ษ ทั ปิ โตรเคมี โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามส าคัญในรายด้านในเรื่ อ งสมรรถนะ คื อ มี ค วามมุ่ ง มัน่ สู่
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ความสาเร็ จในสายอาชี พของตนเองมากที่สุด และด้านแรงจูงใจคือ ต้องการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานของตนเอง ซึ่งสามารถอ้างถึงทฤษฎีของ David C. McClelland (1961) ที่ได้ศึกษา
ถึงทฤษฎีความต้องการประสบความสาเร็ จ โดยกล่าวว่าความต้องการความสาเร็ จ (Need for Achievement)
คือ ความต้องการทาสิ่ งต่างๆให้ดีข้ ึนหรื อมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อความสาเร็ จ โดยบุคคลนั้นจะมีลกั ษณะ
ชอบการแข่ ง ขัน ชอบงานที่ ท ้า ทาย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ดัง นั้น ประสิ ท ธิ ภ าพการฝึ กอบรมและการ
ปฏิ บตั ิ งานจะสู งขึ้นและหากพนักงานส่ วนใหญ่มุ่งมัน่ ต่อผลสาเร็ จในหน้าที่การงานของตนเอง ทั้งนี้ ผล
การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้
อุบลรัตน์ จันทร์ เมือง (2555) พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชี พวังสะพุง มีสมรรถนะที่แสดงออก
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านความเข้าใจองค์ก รและระบบราชการ ด้านความถู กต้องของงาน ด้านการบริ หารโครงการ ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับปานลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร
ด้านวิธีการนาเสนอ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ โตรเคมี
มากที่สุด มีค่า r = 0.724 รองลงมาคือด้านวิทยากร และเนื้ อหาการฝึ กอบรม ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า
ปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ
โตรเคมี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านวิธีการนาเสนอ ด้าน
เนื้อหาการฝึ กอบรม และด้านวิทยากรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมของพนักงานในบริ ษทั ปิ
โตรเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้านวิธีการนาเสนอ ในเรื่ อง
ของวิธีการสอนแบบสาธิ ตในหัวข้อที่มีการปฏิบตั ิ โดยวิทยากรแสดงให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เห็นการปฏิบตั ิ
จริ งมากที่สุด ด้วยเหตุน้ ี ผูท้ ี่ รับชอบด้านการฝึ กอบรมควรให้ความสาคัญในด้านนี้ เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ น
กระบวนการในระหว่างการเรี ยนรู ้ ของการฝึ กอบรม ซึ่ งถ้าผูเ้ รี ยนหรื อพนักงานไม่เข้าใจเนื้ อหาในระหว่าง
การสอนของวิทยากรก็จะส่ งผลให้ได้รับความรู ้ ไม่ถูกต้องและเต็มที่ ความวัตถุ ประสงค์น้ นั ๆ โดยอาจใช้
วิธีการแบบผสมผสานเพื่อให้เหมาะสมกับบทเรี ยนก็ได้ และต้องมัน่ ใจว่าวิทยากรเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่สามารถ
สื่ อสารต่อผูท้ ี่รับการฝึ กอบรมได้เป็ นอย่างดี ด้านเนื้อหาการฝึ กอบรมก็ได้ให้ความสาคัญเรื่ องของเอกสารการ
ฝึ กอบรม ช่วยให้เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีควรสอดคล้องไปกับการมีวิทยากรที่อธิ บายเนื้ อหาได้
อย่างถู กต้อง ละเอียด และสามารถตอบข้อซักถามได้ ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้
นุชตรี ยา ผลพานิชย์ (2553) พบว่านักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการฝึ กอบรมและรู ป แบบการฝึ กอบรมในด้านวิทยากร ด้านหลักสู ตร และด้านสื่ อทัศนู ป กรณ์
ตามลาดับ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติจริง
1. จากผลการศึ ก ษาปั จจัย ประชากรศาสตร์ ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อประสิ ท ธิ ภาพการฝึ กอบรม จึ ง
สามารถนามาใช้เป็ นตัวแปรสาคัญทางลักษณะประชากรศาสตร์ ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายสาคัญหรื อช่ วย
ในการพิจารณาเพื่อส่ งเสริ มและปรั บปรุ ง วิธีการฝึ กอบรม แนวทางการฝึ กอบรม กระบวนการฝึ กอบรม
รวมถึงการวางแผนการฝึ กอบรมของหัวหน้างานและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. จากผลการศึกษาบ่งชี้วา่ ปั จจัยความพร้อมของพนักงานและปั จจัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกด้านล้วนมี
ความสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม จึ งสามารถนามาใช้เป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์บุคลากรใน
องค์กร เพื่อทาการวางแผนการฝึ กอบรมให้มีความเหมาะสมต่อพนักงานแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย สร้างแรงจูงใจ
ต่อพนักงานให้เกิดความต้องการฝึ กอบรมมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องการประเมินประสิ ทธิ ภาพหลังจาก
ได้รับการฝึ กอบรมของพนักงาน เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าพนักงานที่ได้รับการฝึ กอบรมแล้ว สามารถนา
ความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบตั ิงานมากน้อยเพียงใด
2. เนื่ องจากระยะเวลาในการศึกษางานวิจยั มีจากัด ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรด้านอื่นๆ
เพิ่ ม เติ ม เช่ น ด้า นการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ด้า นความต้องการฝึ กอบรม ด้า นการพัฒนาวิธี ก ารฝึ กอบรมที่
เฉพาะเจาะจง เช่น ศึกษาการฝึ กอบรมด้วยตนเอง (e-Learning) เป็ นต้น
3. ศึกษาในด้านความพึงพอใจของพนักงานที่ตอ้ งการเข้ารับการฝึ กอบรมในองค์กร เพื่อดูแนวโน้ม
ด้านความพึงพอใจของพนักงานในแต่ละด้าน โดยจะเป็ นประโยชน์ต่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
ฝึ กอบรมต่อไป
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ ผู้บริโภคตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ผ่านทางระบบออนไลน์
ในกรุงเทพมหานคร
FACTOR AFFECTING ON CONSUMER’S BUYING DECISION ON ONLINE
BAKERY PRODUCTS IN BANGKOK
นวิญญา วโรทัย1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒั น์ ชาญกิจ2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์
ในกรุ ง เทพมหานคร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ของดัง นี้ (1)เพื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลให้ ผู ้บ ริ โภคตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ใน
กรุ งเทพมหานครและ(2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 385 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาอธิ บายความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
ตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อหาค่า tTest, F-Test, ค่า Sig และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า Sig, ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(R), ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (R2) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรต่างๆ ที่ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
หรื อ เทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท
พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากสุ ด คือ ด้านราคา ที่มีการระบุราคาชัดเจน, ตามด้วย ด้านการรับรู ้ คือ มี
ชื่ อเสี ยงได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย (เช่ น มียอดคนกดไลค์มาก), ตามด้วย ด้านความสะดวกสบาย คือ ส่ วน
ของประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้ อหน้าร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสั่งซื้ อหลากหลายช่องทาง (เช่น
Website, Facebook, Instagram, Line Shop), และด้านสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ คือ สามารถระบุ
จานวนชิ้นในการสั่งซื้ อได้เพียงพอตามความต้องการ, ส่ วนด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทาง
ระบบออนไลน์ ในความตั้งใจที่จะซื้ อ คือ ยินดีแนะนาให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั มาใช้บริ การ

1

นักศึกษาปริ ญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ท างระบบออนไลน์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปั จจัย ที่ เลื อกซื้ อทางด้า นราคา การรั บ รู ้ และสามารถสั่ ง ซื้ อได้ตาม
ต้ อ งการ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยที่ส่งผลตัดสิ นใจเลือกซื้ อออนไลน์ ,ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ,
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ABSTRACT
The purposes of this study were ( 1 ) to compare the differences of demographic factors that
influence the consumer's decision to buy online bakery products in Bangkok. ( 2 ) to study the relationship
of the buying factor that influence in consumer's decision to buy online bakery products in Bangkok The
questionnaire was utilized to collect data with 385 samples from the customers who buy online bakery in
Bangkok. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation values and
hypothesis testing for the descriptive statistics. For reference statistics, used the Analysis of Variance
(ANOVA) to evaluate t-Test, F-Test, values Sig. And used Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate
correlation coefficient (R), coefficient set (R2) and standard error of estimate for analyzing the variable
which statistically significant at 0.05 level.
The findings showed that the major sample were female, had aged in range between 16 - 25 years,
graduated in bachelor's degree or equivalent, single, career employees of private companies, had monthly
income in range between 15,001 – 20,000 baht. The most of customer gave precedence to the pricing which
it was identified price tag. Followed by the awareness which it was well known and widely popular (e.g.
more clicked like on fan page). Followed by the convenience which it can be saved time to buy at shop and
there are many channels to order. (e.g. Website, Facebook, Instagram, Line Shop). Moreover, customer able
to order which they can identify the number of pieces. In the part of buying decision, intention to buying
which is the customer pleased to invite their friends or acquaintance to buy as well.
The results of hypothesis testing found that the difference of demography factors, education levels
had influenced the buying decision online bakery products in Bangkok at statistical significance level of
0.05. And the relation of pricing, awareness and order factors had influenced the buying decision online
bakery products in Bangkok at statistical significance level of 0.05.
KEYWORDS : FACTOR, AFFECTING, ONLINE BAKERY
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บทนา
ในยุค ของสั ง คมข่ า วสารในปั จจุ บ นั หรื อ ที่ เราเรี ย กกันว่า การสื่ อสารผ่า น ” โลกโลกาภิ วฒั น์ “
ที่เรี ยกว่าอินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อ
ข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ วกว่าแต่ก่อนจึงกลายเป็ นที่นิยมเพื่อใช้ในการรับส่ งข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงบริ การต่าง ๆ ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การทาวิจยั ทางการตลาด เพื่อ
เก็ บ ข้อมู ล และตอบสนองกลุ่ ม เป้ า หมายได้เ ป็ นจานวนมาก ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ท้ งั กับ ผูป้ ระกอบการ และ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งในด้านเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในด้านของผูป้ ระกอบการนั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ทางด้านบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการติดต่อสื่ อสารแบบหน้าร้านเดิม ๆ อีกทั้งยังไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
เวลา ทาให้สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ส่ วนในด้านผูบ้ ริ โภคก็มีโอกาสเปรี ยบเทียบราคา
คุณภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวม
ไปถึงสามารถลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้าน
ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภคในสังคมเมืองที่มีเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตครอบคลุมมากที่สุด ส่ วนใหญ่มี
แนวโน้มที่ จะเลื อกซื้ อ และจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่ องจากประโยชน์ดงั ที่ กล่ าวมา
ข้างต้น อี กทั้งการเลื อกซื้ อ และการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์น้ นั มี ให้เลื อกสรรอย่าง
หลากหลาย ไม่ ว่า จะเป็ นสิ นค้าอุ ป โภคหรื อบริ โภค รวมไปถึ ง ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ แนวโน้ม โดยรวมของ
ตลาดเบเกอรี่ ในประเทศไทย ปั จจุบนั มีมูลค่าราว 7.0 พันล้านบาท เติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 - 17 ต่อ ดังนั้น
โอกาสทางการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของตลาดของเบเกอรี่ น่าจะยังมี โอกาสที่ จะขยายตัวได้อีก ศูนย์วิจยั )
,กสิ กรไทย2554) เนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีรสชาติที่ดี ราคาไม่แพง หาซื้ อได้ง่าย สามารถรับประทานได้
ทุกโอกาส หมาะที่จะใช้เป็ นของฝากของขวัญ ซึ่ ง แต่เดิมการจาหน่ายเบเกอรี่ น้ นั ผูบ้ ริ โภคสามารถที่จะเลื อก
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์ได้เพียงแค่ที่ทางหน้าร้ านวางจาหน่ าย ต่อมาได้มีการพัฒนาช่ องทางการจาหน่ ายผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น
เหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ทางระบบออนไลน์ อย่ า งเช่ น หน้ า เว็ บ ไซด์ facebook, Instagram, Line Shop โดยเฉพาะใน
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากสถิ ติการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในครัวเรื อนซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การทางอินเทอร์ เน็ตในกรุ งเทพมหานครมีอนั ดับสู งที่สุด สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ )
,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร2556( ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคาดหวังว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการวางแผนบริ หารช่องทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ดียงิ่ ขึ้นไป
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาความสั มพันธ์ ของปั จจัยที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ ส่งผลให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บเกอรี่ ผ่ า นทางระบบออนไลน์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยที่เลือกซื้ อที่ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการรับรู ้ ด้านความสะดวกสบาย และสามารถการ
สั่ ง ซื้ อ ไ ด้ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เบเกอรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 385 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหาที่ทาการศึกษาแบ่งเป็ น 2 กลุ่มตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยปั จจัยที่เลือกซื้ อ
ที่ประกอบด้วย ด้านราคา, ด้านการรับรู ้ , ด้านความสะดวกสบาย และสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ
ส่ วนตัวแปรตามในที่น้ ีจะประกอบด้วยการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. สามารถนาข้อมูล และผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นฐานข้อมูลในการที่จะใช้เพื่อพัฒนาการวิจยั
ในด้านนี้ต่อไป
2) ประโยชน์ทางด้านธุ รกิจ
1. เพื่อนาผลการศึ กษาไปใช้ประโยชน์และเป็ นข้อมู ลให้แก่ ผูเ้ ริ่ มประกอบการ ธุ รกิ จเบเกอรี่ ทาง
ระบบออนไลน์
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2. เพื่ อนาผลผลการศึ กษาไปใช้ดาเนิ นธุ รกิ จในด้า นการวางแผนบริ หารต่ อยยอดช่ อทางการจัด
จาหน่ายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบอินเตอร์ เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
กรอบแนวความคิด

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
ปั จจัยที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทางระบบออนไลน์
- ด้านราคา
- ด้านการรับรู ้
- ด้านความสะดวกสบาย
- สามารถสัง่ ซื้ อได้ตาม
ความต้องการ

ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์
ในกรุ ง เทพมหานคร

แนวคิด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวไว้วา่ ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ เป็ นลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ อีกทั้งเป็ นสถิติ
ที่วดั ได้ของประชากรที่สามารถช่วยกาหนด วิเคราะห์เป้ าหมาย ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งมักเป็ นที่นิยมนาไปใช้มาก
ที่สุด ดังนั้นปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างจึงควรทาการศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์
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) ฉัตยาพร เสมอใจ2550ให้ความหมายยของการตัดสิ นใจไว้วา่ หมายถึง ( กระบวนการในการเลือก
กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักต้องตัดสิ นใจการการเลือกสิ นค้าหรื อบริ การอยูเ่ สมอ
ๆ โดยเลือกตามข้อมูล ข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญภายใต้ความรู ้สึก
นึ กคิดของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นส่ วนสาคัญเพื่อศึกษาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต และนาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
Kotler )2009) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อหาผลิ ตภัณฑ์เกื อบทั้งหมดที่ มีอยู่ในขณะนี้ ได้โดย
การชอปปิ้ งผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยลูกค้าเลือกดูรูปภาพของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆที่ตอ้ งการจะซื้ อ ทาการศึกษา
ข้อมูล รายละเอียดของคุณสมบัติส่วนประกอบและอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ จากนั้นนาไปเปรี ยบเทียบผูข้ าย ที่
ให้ราคาดี ที่สุด หรื อผูข้ ายที่มีเงื่ อนไขการบริ การและการชาระเงิ นที่ดีที่สุด จนเป็ นที่พอใจของผูบ้ ริ โภค
สามารถสั่งซื้ อ และชาระเงินผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้ทนั ที การเลือกดูผลิตภัณฑ์จากแผ่น กระดาษ สื่ อสิ่ งพิมพ์
จะค่ อย ๆ หายไปในที่ สุ ด ดัง นั้นผูบ้ ริ หาร นัก การตลาด ผูป้ ระกอบการควรเรี ย นรู ้ ช่ อ งทางใหม่ ๆ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการผูบ้ ริ โภคให้หลากหลายขึ้น
ดวงใจ บุ ญช่ วย (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลพบว่า )1 ระหว่างส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมีอายุ(26 35 ปี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว และมีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี วิถีการดาเนิ นชี วิตที่มีผลต่อารตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์ เน็ตด้านกิ จกรรม ด้านความ
พอใจ และด้านความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก )2การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ(์์ผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค
อยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยจาเป็ นของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความสะดวกในการให้บริ การซื้ อสิ นค้าและบริ การ24ชม.
และการดึงดูดความสนใจของวิธีการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การ ได้แก่
ความน่ าสนใจของการโฆษณาบนอิ นเทอร์ เน็ ตช่ วยกระตุ ้นการตัดสิ นใจซื้ อและความน่ าเชื่ อถื อของการ
รับประกันคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การ ด้านราคาโดยเฉลี่ ยในการซื้ อ คือ ราคา 6,000 - 9,000 บาท และราคา
น้อยกว่า 1,000บาท ด้านวิธีการในการชาระเงิ นค่าสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การหักบัญชี ธนาคารและบัตรเค
รติดอยูใ่ นระดับปานกลาง )3ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ(
วิถีการดาเนิ นชี วิตด้านกิ จกรรม ความสนใจ และความคิ ดเห็ นทั้งในภาพรวม และรายด้ายไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยทมี่อีทิธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าสตรี ทาง
อินเตอร์ เน็ ต ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และ
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ทางอินเตอร์ เน็ต (2) ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคในด้า นการประหยัด เวลาในการเลื อกซื้ อสิ นค้า และ บริ ก ารด้า นความสวยงามสี สั น เป็ น
หมวดหมู่ ข องสิ นค้า ในเว็บ ด้า นการตรงต่ อเวลาในการบริ ก าร จัดส่ ง สิ นค้า และบริ ก าร และด้า นความ
ปลอดภัยของวิธีการชาระเงิน มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ทางอินเตอร์ เน็ต (3) ปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สตรี ทางอินเตอร์เน็ต
รัตนากร เสริ ญสุ ขสัมฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณา
ออนไลน์ พบว่า (1)อายุระดับการศึกษา และรายได้ของผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทางโฆษณาออนไลน์ ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณา
ออนไลน์ น้อยกว่าผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตที่ มี่อายุ 25 – 30 ปี อายุ 31 - 35ปี และอายุมากกว่า 35 ปี ผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์ เน็ ตที่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์ เน็ ตที่มี รายได้ 10,000 - 15,00บาทมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่รายได้ต่ากว่า 10,00 บาท รายได้ 15,001 - 20,000บาท และรายได้สูงกว่า 20,000 บาท
(2)รู ปแบบโฆษณา และโฆษณาทางอี เมล มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ชอบโฆษณษในรู ปแบบแบนเนอร์ ป๊ อปอัพ และแบบคาค้น ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่
ชอบโฆษณาที่ มีสีสันสวยงาม มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณาทางออนไลน์ มากกว่าผูใ้ ช้งาน
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ นิย มดู โฆษณาแสดงรายละเอี ย ดสิ นค้า ครบถ้ว น และโฆษณาอ่ า นได้ง่ า ย (3) การใช้งาน
ประโยชน์จากสื่ อผูใ้ ช้ง านอิ นเทอร์ เน็ ตที่ ไ ด้ประโยชน์ใ นการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่าผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ได้ประโยชน์ในการเลือกซื้ อสิ นค้า
มือสอง การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และเครื่ องสาอางค์ (4)ระยะเวลาการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต สถานที่ ที่ใช้
อินเทอร์ เน็ต วิธีการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต และเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อยที่สุด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
โฆษณาออนไลน์ โดยผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ระยะเวลา 5 – 9 ชม.ต่อสัปดาห์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ น
คาทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่าผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ระยะเวลาต่ากว่า5ชม.ต่อสัปดาห์ และมากกว่า 15
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555)ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศพบว่า (1)ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การ อินเทอร์ เน็ตใน
ประเทศไทยที่เคยสั่งซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การผ่านทางเว็บไซต์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอดนิ ยมของประเทศ
ไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี อายุ 31 ปี ขึ้นไปมีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ น ระดับ ปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า
มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดื อน ต่ากว่า หรื อ เท่ากับ 10,000 บาท และมีถิ่นที่อยูอ่ าศัยอยู่ใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (2)โดยผูบ้ ริ โภค มีความคิด เห็น ต่อระดับความสาคัญของปั จจัยด้านองค์ประกอบ
เว็บไซต์ 7Cในด้านรู ปลักษณ์ ด้านส่ วน ประกอบ ที่เป็ นเนื้ อหา และด้านการติดต่อค้าขายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่ วนในด้านความเป็ นชุ มชน ด้านการทาให้ตรง ความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่ อสาร
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และด้านการเชื่อมโยงอยูใ่ นระดับมาก และผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น ต่อระดับความสาคัญ ของปั จจัยด้านความ
น่ าเชื่ อถื อ โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด (2)ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศที่ แตกต่ างกัน มี
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่า นทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอดนิ ยมของประเทศไทย
แตกต่างกันในด้านความถี่ ต่อปี และด้านพฤติกรรมการกลับมาซื้ อสิ นค้า หรื อ ใช้บริ การอีกครั้ง เมื่อได้รับ
ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ นค้า และบริ ก ารใหม่ จากเว็บ ไซต์ พาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย อดนิ ย มของประเทศไทย
(3)ปั จจัยด้าน องค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ด้านส่ วนประกอบที่เป็ นเนื้ อหามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ด้านความถี่ต่อปี ส่ วน
ด้า นการเชื่ อ มโยงมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของผู บ้ ริ โ ภคผ่า นทาง เว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ยอดนิ ยมของประเทศไทย ด้านพฤติกรรมการกลับมาซื้ อสิ นค้า หรื อ ใช้บริ การอีกครั้ งเมื่ อ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การใหม่จากเว็บไซต์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย
อัมรา เจริ ญทรัพย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ข อง
นักศึ กษามหาวทิยาลัยเชี ยงใหม่ จากการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกอรี่ ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า (1)มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอายุ 20 ปี โดยศึกษาอยู่
ในกลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ –มนุ ษยศาสตร์ ศึกษาอยู่ในกลุ่ม ระดับชั้นปี ที่1ซึ่ งมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 3,001 5,000 บาท (2)พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์
ในการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อบริ โภคเป็ น อาหารว่างระหว่างมื้อ โดยมีความถี่ในการบริ โภค 6-10 คร้ังต่อ
เดื อน ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเฉลี่ ย ไม่เกิ น50บาทต่อคร้ั ง ส่ วนประเภทของผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ซ้ื อ
บ่อยคือ ขนมปั ง และรสชาติที่ชื่นชอบคือ ช็อกโกแลตซึ่ งสถานที่ที่ซ้ื อผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ บ่อยคือร้ านเบเกอรี่
ใกล้บา้ น/มหาวิทยาลัย โดยช่วงเวลาที่ บริ โภคบ่อยคือ ช่วง 11.01 - 14.00 น. และการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเก
อรี่ บเกอรี่ จะเลื อกซื้ อจากร้ านประจา (3)ปั จจัยที่มีผลต่อการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปัจจัย ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ทางด้านรสชาติของ ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่
มากที่สุด รองลงมาก็คือ ความใหม่และสดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของ
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่หลากหลาย อายุการเก็บรักษาของผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ และความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์
ส่ วนด้านที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ คุณค่าทางโภชนาการของ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และมีเครื่ องดื่มให้บริ การ
ปั จจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญในระดับมากใกล้เคี ยงกันทั้ง 4
ปั จจัยได่แก่ การแสดงราคาอย่างชัด เจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ราคาเหมาะสมกับ
ปริ มาณของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และมีหลากหลายระดับราคาให้เลือกตามลาดับ (4)ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ในระดับ มากทั้ง 6 ปั จจัย ซึ่ งเรี ยงลาดับ ได้
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ดังนี้ สถานที่มีความสะอาด ความสะดวกในการหาซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ทาเลใกล้แหล่งชุ มชนมีที่จอดรถ
เพียงพอมีการตกแต่งร้านให้สวยงามและมีที่สาหรับให้นงั่ รับประทาน (5)ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย จาก
การศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ ง การให้ ส่ ว นลดและมี สิ นค้า ให้ ท ดลองชิ ม
รองลงมา คือ มีของแถมและการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ (6)ปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญ ในระดับมากทั้ง 3 ปั จจัย ซึ่ งเรี ยงตามลาดับดังนี้ ความสะดวกในการบริ โภค
ความสวยงามของบรรจุภณั ฑ์ และบรรจุภณั ฑ์มี ความแข็งแรงทนทาน(7)ปัจจัยด้านการบริ การ จากการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับทั้ง 3 ปั จจัย ซึ่ งเรี ยงตามลาดับดังนี้ ความรวดเร็ ว และ
ถูกต้องในการให้บริ การ พนักงานขายมีความสุ ภาพ ยิม้ แย้ม แจ่มใสเป็ นมิตร การแต่งกายของพนัก งานขาย
สะอาดและเหมาะสม บุคลิกของพนักงาน ขายดูดีและพนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปั จจัย
มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มากที่สุด คือ ทางปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญ ในรสชาติของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มากที่สุด และให้ความสาคัญปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
น้อยที่สุด
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เบเกอรี่ ทาง
ระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร คานวณจากสู ตรเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ ไม่ทราบจานวน
ประชากรของ Cochran (Cochran1997 อ้า งใน ธี รวุฒิ เอกะกุ ล ,2543) ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% โดยมี ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจากการคานวณ 384.16 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บทั้งหมด
385 ชุ ด จากนั้นทาการารสุ่ มโดยไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเก็บ
ตัวอย่างจากจานวนประชากรที่ใช้บริ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
โดยแบ่งสัดส่ วนในเก็บแบบสอบถามอย่างละ 97 ชุด ดังต่อไปนี้ ในหน้าเว็บไซด์, Facebook, Instagram และ
Line Shop เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามในแบบสอบถามจะ
ประกอบด้วยคาถามปิ ดแบบมีตวั เลือก ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ จานวน 6 ข้อ (Norminal Scale) (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ที่ประกอบด้วย ด้านราคา
การรับรู ้ ความสะดวกสบาย และสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ จานวน 16 ข้อ(Rating Scale)ส่ วนที่ 3
ความตั้งใจที่จะสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานครมากน้อยเพียงใด จานวน 3
ข้อ (Rating Scale)
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ซึ่ งแบบสอบถามในส่ วนที่ 2, 3 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบ่งระดับความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับ
ตั้งแต่ 1 - 5 โดยกาหนดการให้คะแนนความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด,4 หมายถึง เห็น
ด้วย, 3 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย, 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วธิ ี การวัด 2 แบบ คือ
1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) หลัง จากออกแบบสอบถามเสร็ จนาไปหาค่ าดัช นี ความ
สอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC ) โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่ งยอมรับ
ตั้งแต่ 0.5 พบว่า ทุกคาถามได้ค่ามากกว่า 0.5
2 การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามจานวน 60 ชุ ด นาไปชุ ด นาไป
ทดสอบกับกลุ่มผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายในของ ครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารค านวณประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป และจัดทาตารางเพื่อเสนอ สรุ ปผลการวิจยั
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)
- การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูล ปั จจัย ที่เลื อกซื้ อ และ
สามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ โดยการหาค่าเฉลี่ย )Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าสู งสุ ด )Maximum) และค่าต่าสุ ด )Minimum)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical)
- สถิ ติท ดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะห์ ใ นหัวข้อกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิ ง ใช้ส ถิ ติ
ทดสอบแบบ t-Test จะได้ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่านัยสาคัญ Sig และค่า Sig ต้อง
น้อยกว่า 0.05 ถึงจะมีนยั สาคัญ
- สถิ ติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะห์ ในหัวข้อในส่ วนของ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อ น จะได้ค่ า F-Test และค่ า นัย ส าคัญ Sig และค่ า Sig ต้องน้อยกว่า 0.05 ถึ งจะมี
นัยสาคัญ
- Multiple Regression Analysis (MRA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณใช้วิเคราะห์ผลของข้อมูล
ปั จจัยที่ เลื อกซื้ อ ซึ่ งเป็ นตัวแปรอิ สระเชิ งปริ มาณ กับปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามเชิ ง
ปริ มาณ
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ผลการวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.4 และเพศชาย จานวน 141 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.6 มีอายุ 16 - 25 ปี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6 มีอายุ 26 - 35 ปี จานวน 149 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.7 มีอายุ 36 - 45 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 มีอายุต่ากว่า หรื อ เท่ากับ 15 ปี กับ มีอายุ 46 –
55 ปี จานวนอย่างละ 20 คน คิดเป็ นอย่างละร้อยละ 5.2 และมีอายุ 56 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.3 มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จานวน 208 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.0 มี ระดับการศึ ก ษา
ปริ ญญาโท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 42 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.9 มีระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 21 ร้อยละ 5.5 และมีระดับการศึกษาปริ ญญา
เอก จานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.0 มี ส ถานภาพโสด จานวน 344 คน ร้ อยละ 89.4 มี ส ถานภาพสมรส
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.6 และสถานภาพหย่าร้ าง / หม้าย จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 มีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว / อาชี พอิสระ จานวน 112
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 มีอาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.2 และมีอาชีพข้าราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จานวน 177 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 46.0 มี รายได้ต่อเดื อน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 มี รายได้ต่อ
เดือน 30,001 - 40,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า หรื อ เท่ากับ 15,000
บาท จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.6 และมีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 0.8
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.4 มีอายุ 16 - 25 ปี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า จานวน
208 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.0 มี ส ถานภาพโสด จ านวน 344 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.4 มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 และ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จานวน 177
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีเ่ ลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านด้านราคา โดยให้ระดับความสาคัญกับ มีการระบุราคาชัดเจน สู งสุ ดที่
ค่ า เฉลี่ ย 4.34 และราคาถู ก กว่า หน้า ร้ า นเบเกอรี่ ท วั่ ไป ต่ า สุ ดที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.69 ด้านการรั บรู ้ โดยให้ระดับ
ความสาคัญกับ มีชื่อเสี ยงได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย (เช่น มียอดคนกดไลค์มาก) สู งสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ได้รั บ ค าแนะน าจากเพื่ อ นหรื อ ครอบครั ว (เช่ น มี ก ารแชร์ ลิ้ ง ค์ม าให้ ) ต่ า สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.01 ด้า นความ
สะดวกสบาย โดยให้ระดับความสาคัญกับ ส่ วนของประหยัดเวลาในการเดิ นทางไปซื้ อหน้า ร้ าน และมี
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ช่ องทางในการติ ดต่อสั่งซื้ อหลากหลายช่ องทาง (เช่ น Website, Facebook, Instagram, Line Shop) สู งสุ ดที่
ค่าเฉลี่ย 4.45 และมีความสะดวกในการชาระเงิ น (เช่น สามารถชาระผ่านบัตรเครติด) ต่าสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 4.12
ด้านสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ โดยให้ระดับความสาคัญกับ สามารถระบุจานวนชิ้นในการสั่งซื้ อ
ได้เพียงพอตามความต้องการ สู งสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 4.31 และสามารถกาหนดรู ปทรงของผลิตภัณฑ์ได้ตามความ
ต้องการ ต่าสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 3.95
สรุ ปผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับปั จจัยทางด้านการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ในด้านความตั้งใจที่จะเลื อกซื้ อ โดยให้ระดับความสาคัญกับ ยินดี แนะนาให้เพื่อนหรื อ
คนรู ้จกั มาใช้บริ การ สู งสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 4.17 และท่านมีความตั้งใจที่ใช้บริ การสั่งซื้ อครั้งต่อไปมากน้อยเพียงใด
ต่าสุ ดที่ค่าเฉลี่ย 3.94
ตารางที่ 1.1 แสดงผลวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis (MRA) การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่ ่ งผล
ให้ ผ้ บู ริโภคตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ทางระบบออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร
Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients

Model

1.236
0.215
0.228
0.049

Std.
Error
0.238
0.061
0.071
0.053

0.192

0.050

B
(ค่าคงที่)
1. ด้านราคา
2. ด้านการรับรู ้
1
3. ด้านความสะดวกสบาย
4. สามารสั่งซื้ อได้ตามความ
ต้องการ

t

Sig.

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

0.191
0.199
0.053

5.184
3.540
3.208
0.927

0.000*
0.000*
0.001*
0.355

0.644
0.488
0.582

1.552
2.048
1.718

0.217

3.845 0.000*

0.587

1.703

Model Summary
R
0.537a

R Square
0.288

Adjusted R Square
0.281

Std. Error of the Estimate
0.47246
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ANOVA
F
38.452

Sig
0.000b

จากตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทาง
ระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ด้านการรับรู ้ มีค่า 2.048 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุด คือ
ด้านการรับรู ้ มีค่า 0.488 ซึ่ งไม่ต่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ (R) = 0.537a หมายความว่า ของ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อในระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มี
ค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (R2) = 0.288 หมายความว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ท างระบบออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑ์เ บเกอรี่ ผ่า นทางระบบ
ออนไลน์
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.47246 หมายความว่า การประมาณค่าของ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 0.47246
อภิปรายผลตามสมมติฐาน
ตารางที่ 1.2 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัยด้ านปัจจัยประชากรสาสตร์
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

Sig

ผลทดสอบ

เพศ

t-Test

0.548

ปฏิเสธ

อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.189
0.016*
0.083
0.240
0.420

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
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สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 1.2 พบว่า ด้านเพศ มีค่า Sig เท่ากับ 0.548 ด้านอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.189 ด้านระดับ
การศึกษามี ค่า Sig เท่ากับ 0.016* ด้านสถานภาพ มี ค่า Sig เท่ากับ 0.083 ด้านอาชี พ มี ค่า Sig เท่ากับ 0.240
ด้านรายได้ต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ 0.420 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ผา่ นสมมติฐาน คือ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 1.3 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัย ปั จจัยที่เลือกซื้ อที่ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ทางระบบออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร
อย่ า ง
ตัวแปรอิสระ
มี
สถิติทใี่ ช้
Sig
ผลทดสอบ
ด้านราคา
ด้านการรับรู ้
ด้านความสะดวกสบาย
สามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*

MRA

0.000*

ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.001*
0.355
0.000*

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยที่เลื อกซื้ อที่ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการรับรู ้ ด้านความสะดวกสบาย
และสามารถการสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ ที่สัมพันธ์กนั ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ผ่านทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
จากตารางที่ 1.3 พบว่า ด้านราคา มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000* ด้านการรับรู ้ มี ค่า Sig เท่ากับ 0.001*
ด้านความสะดวกสบาย มี ค่า Sig เท่ากับ 0.355 และสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการ มี ค่า Sig เท่ากับ
0.000* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางระบบออนไลน์ ที่ผา่ น
สมมติฐาน คือ ด้านราคา ด้านการรับรู ้ และสามารถสั่งซื้ อได้ตามความต้องการที่สัมพันธ์กนั ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร
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อภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบ
เ ก อ รี่ ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง
เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ ) 2553 (ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรการ เลื อกซื้ อเบเกอรี่ ข องผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสุ
ราษฎร์ ธานี จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านระดับการศึ กษา มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ปั จ จั ยด้ า นราคา ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่า นทางระบบออนไลน์ ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณที่ได้รับ) จานวนชิ้น (ราคาถูกกว่าหน้าร้านเบเกอรี่
ทัว่ ไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์วลั ย์ ยะพันธ์ )2553 (ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ-ขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ต ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ ราคาถูก
กว่าท้องตลาด รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า
ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ใน
กรุ ง เทพมหานคร ได้แก่ ด้า นมี ชื่ อเสี ย งได้รั บ ความนิ ย มแพร่ หลาย ) เช่ น มี ย อดคนกดไลค์ม าก(, มี ก าร
จัดรู ปแบบหน้าเว็บไซด์ดึงดูดน่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภาภรณ์ วัธนกุล) 2555(ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอด
นิยมของประเทศไทย จากการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสาคัญทางด้านปั จจัยด้านองค์ประกอบเว็บไซต์
ในด้านรู ปลักษณ์ดา้ นส่ วนประกอบ ที่เป็ นเนื้อหา และด้านการติดต่อค้าขายอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ปัจจัยทางด้ านสามารถสั่ งซื้อได้ ตามความต้ องการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ สามารถระบุรสชาติได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อัมรา เจริ ญทรัพย์) 2554 (ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ทางด้านรสชาติของ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มากที่สุด
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเพื่อที่การปฏิบตั ิการจริ ง
1. สาหรับกลุ่มเป้ าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ ควรเน้นที่ระดับการศึกษา เนื่องจากเป็ นปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจต่างกัน
2. ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการร้ า นเบเกอรี่ ผ่ า นทางระบบออนไลน์ ถ้ า ต้อ งการให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เบเกอรี่ ของตนเองนั้นขายดี ควรที่จะมีการเน้นหนักในเรื่ องของปั จจัยทางด้านราคาที่มีการระบุชดั เจนเพื่อ
เปรี ยบเที ยบได้ และราคามี ความเหมาะสมกับ ปริ มาณ เนื่ องจากเป็ นปั จจัย ด้านการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงมากที่สุด
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาด้านการตัดสิ นใจ ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรจะ
ศึกษาในส่ วนอื่น ๆ เช่น พฤติกรรม ความพึงพอใจ เป็ นต้น
2 .ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาด้านการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ เช่ น facebook , Instagram , Line Shop ในปี ต่อ ๆ ไปอาจจะ
เกิดรู ปแบบสังคมออนไลน์ใหม่ ๆ ที่สามารถเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษา
ครั้งต่อไป ควรจะเพิม่ ช่องทางการศึกษาเพิม่ เติม
3. สาหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่ วนของผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อที่จะได้นามาเป็ นส่ วนประกอบในการดาเนิ นกลยุทธ์ทางการ
บริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการในวงกว้างขึ้น
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ฉัตยาพร เสมอใจ .พฤติกรรมผู้บริ โภค.กรุ งเทพมหนคร : ซี เอ็ดยูเคชัน่ , 2550.
ดวงใจ บุญช่วย.กภรภโกรภกภรต่ขติ กา์รอ ทัผิิตภ่ผ์จ ผัภกัิกใ้ัรจ ใกิตดัตผู้บริ โภคาก “
”.กรณ ตใ้พมลภกคร าิมพริ มผ์ิ , วิทยานิพนธ์ ,บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553.
ทิพย์วลั ย์ ยะพันธ์. “พ่ ์์่ย้ี่มัี ิ้ธิ พิตั ักภรรอ ทั-ดภติ กค้ ภ้ภตัิกใ้ัรจ ใกิตคผมใภรรภภตตรจ
มลภวิ้ยภิ่ยใชียตาลมั .” ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะเศรษศาสตร์ , 2553.
ธีรวุฒิ เอกะกุล .“รมใบียบวิธีวิ์่ย้ภตพฤติกรรมภภตตรจ าิมต่ตคมภภตตรจ .” อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2543.
เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ. “พฤติกรรมกภรใิอักรอ ทัใบใกัรี่ ดัตผู้บริ โภคาก์่ตลว่ขตณรภรฎรจ ธภกี.” วิทยา
นิพน์ ,สาขาบริ หารธุ รกิจ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษร์ธานี ,2553.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

106

รัตนากร เสริ ญสุ ขสัมฤทธิ์. “พ่ ์์่ย้ี่มผี ิตั ักภรต่ขติ กา์รอ ทัติ กค้ ภ้ภตโฆรผภัักไิกจ .” วิทยานิพนธ์ ,
หลักสู ตรศิลปศาสตร์ ,รามคาแหง,2553.
รัชนี ไพศาลวงศ์ดี“ .ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าสตรี ทางอินเตอร์ เน็ต ของ
”.ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร วภรตภรกภรใติก กภริต้ณกกภรติภข าิมกภร
ปี ที่ .บริ ลภรธณรกิ์ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม มีนาคม-2556): 529-546.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. กภรบริ ลภรกภรติภขยณคาลมั . กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ธีระฟิ ล์ม
,และไซเท็กซ์ 2541.
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย ,2554 เข้าถึงได้จาก
https://www.kasikornresearch.com/th/keconanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid
=30860
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร ,2556 เข้าถึงได้จาก
service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
อัมรา เจริ ญทรัพย์. “พ่ ์์่ย้ี่มีัิ้ธิ พิตั ักภรใิัอกรอ ทัผิิตภ่ผ์จ ใบใกัรี่ ดัตก่กภโกรภมลภว้ิยภิ่ย
ใชียตาลมั ” ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะเศรษศาสตร์ ,2554.
อาภาภรณ์ วัธนกุล“ .ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง
”.เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย สารนิพนธ์บธ, .ม.สาขา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัศรี นคริ นท,การตลาด รวิโรฒ, 2555.
Kotler, Philip. Marketing Management : Analysis, Planning, Implement, and Control.
9th ed., Prentice-Hall, Inc., 1997.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

107

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของบริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์
FACTORS AFFECTING OPERATIONAL EFFICIENCY OF THAILAND POST IN
BURIRAM PROVINCE
สุ วสิ าข์ พลสยม1 ดร.นพปฎล สุ วรรณทรัพย์2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ข องการศึ กษา เพื่อศึกษาปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 128 ชุด
และใช้ส ถิ ติต่า งๆ วิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า ต่ า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Correlation
ผลการศึ ก ษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุอยู่ใ นช่ วงมากกว่า 40 ปี
สถานภาพสมรสโสด ตาแหน่ งงานเป็ นพนักงาน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี ประสบการณ์ ทางาน
มากกว่า 15 ปี กิ จกรรมโลจิสติกส์ ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.15 ด้านที่มีการ
จัดการดีที่สุด ได้แก่ ด้านการบรรจุหีบห่ อ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการขนส่ งจะสามารถช่ วยให้
การเคลื่ อนย้ายและจัดเก็บพัสดุ และด้านการดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อของลู กค้า มี การจัดทากระบวนการ
ติดตามพัสดุซ่ ึ งจะช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะลูกค้า สาหรับด้านที่มีการจัดการได้นอ้ ย
ที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อ ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานมากที่สุด ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ คือ มีความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายของสิ นค้าที่เกิ ดขึ้น
ระหว่างการจัดส่ ง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานที่ แ ตกต่ า งกัน กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นด้า นต่ า งๆมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน ทางบวกในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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นักศึกษาปริ ญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ABSTRACT
The purposes of this independent study were to Factors Affecting Operational Efficiency of Thailand Post
in Buriram Province. The questionnaire was used as an instrument for data collection from the 128 samples.
and employing various statistics for data analysis, including frequency, percentage, minimum value,
maximum value, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and Correlation.
The results revealed that the majority of participants were male, aged more than forty years old,
married. Most of them had work position as officers. They got less than a bachelor’s degree education with
more than fifteen- year work experiences. Logistics Management was at high level in all aspects, mean 4.15.
The highest management: For loading materials aspect designed packages that were convenient for
transportation would enable them for moving and store materials .As for the management of the sales order
from customer they created the process of following materials which would help them easy to check
customer status. The lowest management: For purchase aspect the total work efficiency was at high level.
The highest work efficiency was reliability aspect that was the responsibility for material damages during
transportation.
The results of the hypothesis testing indicated that the different characteristics of gender, age, work
position, work experiences affecting work efficiency differently. The total Logistics management positive
relationships with work efficiency at high aspect at 0.05 of significant level.
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บทนา
ในอดีตคนจะมองภาพของโลจิสติกส์เป็ นแค่การขนส่ งและการจัดเก็บ แต่โลจิสติกส์ในปั จจุบนั นี้ ได้เปลี่ยน
แนวคิดมาเป็ นการจัดการแบบองค์รวม ด้วยการมองทั้งองค์กรของธุ รกิจ และยังต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้า โลจิสติกส์ จะต้องนาเสนอแนวทางการจัดการและการแก้ไขมากกว่าการนาเสนอกิจกรรมในโลจิ
สติกส์ ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไม่จาเป็ นจะต้องมีทรัพยากรสาหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ มากมาย แต่จะต้องมี
วิธีการจัดการโลจิสติกส์ ดว้ ยกระบวนการซึ่ งประกอบไปด้วย การบริ การลูกค้า การดาเนิ นงานตามคาสั่งซื้ อ
การคาดการณ์ ความต้องการ การจัดการคลังสิ นค้า การขนส่ ง การจัดเก็บ กระบวนการจัดการสิ นค้าที่ถูก
ส่ งกลับคืน การจัดซื้ อ การสนับสนุ นการบริ การ การเลื อกที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า การเคลื่ อนย้ายวัสดุ
การบรรจุหีบห่ อ และการสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่ งการจัดการตามกระบวนการโลจิสติกส์ จะส่ งผลถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และที่สาคัญ คือ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามสภาพธุ รกิ จทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ลักษณะหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์ คือการมองปั ญหาให้ครอบคลุมทั้งหมด
จากต้นน้ าจนถึงปลายน้ า (End to End) ถึงแม้จะมีปัญหาเพียงบางจุด แต่การจัดการโลจิสติกส์ ตอ้ งคานึ งถึ ง
ความซับซ้อนของปั ญหาขององค์กรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ความต้องการในการจัดการโลจิ
สติกส์ ของธุ รกิจเพื่อดาเนิ นงานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทาให้ผใู ้ ห้บริ การโลจิ
สติ ก ส์ ต้อ งปรั บ แนวทางในการด าเนิ น งานธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามแตกต่ า งจากแนวคิ ด ดั้ง เดิ ม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
การจัดการที่ ดีจะมี ผลต่อการดาเนิ นงาน และผลงานจะมี ประสิ ทธิ ภาพดี หรื อมี ปริ มาณมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การจัดการในการทางานที่เป็ นกระบวนการและเป็ นระบบที่ชดั เจน ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อหัวหน้างานจึงจาเป็ นจะต้องรู ้ จกั ระบบการจัดการที่ดีเพื่อที่จะสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
องค์กร และยกระดับพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุ รกิจโลจิสติกส์ ซึ่ งจะต้องเผชิ ญกับการแข่งขันเมื่อเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี ยนหรื อ AEC อย่างเต็มตัว
ในปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งกระบวนการงานของโลจิสติกส์น้ นั มีความสัมพันธ์กบั ทุกๆธุ รกิจ ซึ่ งมีความหลากหลาย
ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การจัดการที่ดีจะเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน
ดัง นั้ น การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ความส าคัญ และมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การจัด การ
โลจิสติกส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี
หน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านโลจิสติกส์ เพื่อทราบถึงปั ญหาการจัดการที่แท้จริ ง และ
สามารถนาผลงานวิจยั ที่ ไ ด้ ไปเป็ นแนวทางในการจัดการตามกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อให้เกิ ดการ
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ปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถเป็ นแรงผลักดันให้บุคลกรในกลุ่มโลจิสติกส์
ได้มีการพัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ กบั ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์กบั ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์

สมมติฐานการวิจัย
1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อกิ จกรรมโลจิสติกส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์แตกต่างกัน
1.2 ปั จ จัย ด้า นกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของบริ ษัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษากิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น การบริ การลู ก ค้ า
การดาเนิ นงานตามค าสั่ ง ซื้ อของลู ก ค้า การคาดการณ์ ความต้องการของลู ก ค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง
กิจกรรมการขนส่ ง คลังสิ นค้าและการจัดเก็บ โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ การจัดซื้ อ การสนับสนุ นอะไหล่และการ
บริ ก าร การเลื อ กที่ ต้ งั โรงงานและคลัง สิ น ค้า การเคลื่ อ นย้า ยวัส ดุ การบรรจุ หี บ ห่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทางด้านโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ไปรษณี ย ์
จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 128 คน ขอบเขตด้านสถานที่ คือ บริ ษทั ไปรษณี ย ์ จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์
และขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ
ท าให้ ไ ด้ ผ ลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องปั จจั ย ด้ า นลั ก ษณะประชากรศาสตร์ กิ จ กรรม
โลจิสติกส์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งสามารถนามา
อ้างอิงและต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้
1.2 ประโยชน์เชิงธุ รกิจ
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ทาให้ทราบถึงแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ และ
การให้บริ การ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ตาแหน่ง
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางาน
กิจกรรมโลจิสติกส์
- ด้านการบริ การลูกค้า
- ด้านการดาเนิ นการตามคาสั่งลูกค้า
- ด้านการคาดการณ์ความต้องการลูกค้า
- ด้านการจัดการคลังสิ นค้า
- ด้านกิจกรรมการขนส่ ง
- ด้านคลังสิ นค้าและการจัดเก็บ
- ด้านโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
- ด้านการจัดซื้ อ
- ด้านการสนับสนุ นอะไหล่และการบริ การ
- ด้านการเลือกที่ต้ งั โรงงานและ คลังสิ นค้า
- ด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ
- ด้านการบรรจุหีบห่ อ
- ด้านการสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์
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แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวความคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์
3. แนวความคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
4. บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นภัส สร หลี ระพงศ์ (2547) ได้ท าการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การบริ หารการจัดส่ ง ด้ วยระบบโลจิ ส ติ ก ส์
กรณี ศึกษาบริ ษทั ซิ เมนต์ไทยโลจิสติกส์ จากัด ผลการวิจยั พบว่า มีกิจกรรมหลักตามแนวคิดการจัดการโลจิ
สติกส์ 10 กิจกรรม คือ การบริ การลูกค้า การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การ
ติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์ กระบวนการสั่งซื้ อ การเลือกสถานที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า การจัดหาสิ นค้า/
วัตถุ ดิบ โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ การจราจรและการขนส่ ง คลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้า และไม่มีกิจกรรม
หลักตามแนวคิดโลจิสติกส์ 5 กิ จกรรม คือ การจัดการวัตถุ ดิบ การหี บห่ อและบรรจุภณ
ั ฑ์ อะไหล่และการ
ให้บริ การ และการจัดสิ นค้ารับคืน
วาสนา จรู ญศรี โชติ กาจร (2550) วิจยั เรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการ

โลจิ

สติกส์ ที่มีต่อการได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จานวน 297 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ F-test (ANOVA และ MANOVA) โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ ส หสัมพันธ์ แบบพหุ คูณ และการ
วิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้าน
การพยากรณ์ ด้านการบริ หารคลังสิ นค้าคงคลัง ด้านการจัดซื้ อ ด้านการติดต่อสื่ อสารทางโลจิสติกส์ ด้านการ
ขนส่ ง และด้านการบริ หารคลังสิ นค้า และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันโดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง และด้านการมุ่งเน้นบางส่ วนของ
ตลาด ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีเงินทุนจดทะเบียน จานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิจแตกต่างกัน
มีความเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์ และมีความเห็นเกี่ยวกับการได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานและลูกจ้าง ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ปฏิบตั ิงานในปี 2557 จานวนทั้งหมด 128 คน
ดัง นั้นกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ จึ ง ใช้พ นัก งานและลู ก จ้า งที่ มี อยู่ท้ งั หมด ณ
ปัจจุบนั (Census) ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 128 คน

การรวบรวมข้ อมูล
การกาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจานวน 128 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ใช้ประกอบในงานวิจยั โดยผูว้ ิจยั ทาการค้นคว้าจาก
วิทยานิ พนธ์ เอกสารงานวิจยั เชิ งวิชาการต่างๆ เอกสารการเรี ยนที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
เมื่อรวบรวมแบบสอบถาม จะทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถู กประมวลด้วยสถิ ติเบื้องต้นและใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับกิ จกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้ค่าต่ าสุ ด(Min) ค่าสู งสุ ด (Max) สถิ ติค่าเฉลี่ ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์
ด้วยค่าต่าสุ ด(Min) ค่าสู งสุ ด (Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
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เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัด
บุรีรัมย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ t-Test พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Sig. = 0.008 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้)
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัด
บุ รีรัมย์ที่แตกต่ างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิ ติ F-Test พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้านอายุที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่าง
กัน (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้) ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง เมื่อทาการทดสอบด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบรายคู่หาความ
แตกต่าง ด้านอายุ พบว่า มีอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ ช่วง
อายุ 20-25 ปี และอายุมากกว่า 40 ปี
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ F-Test พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน
สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทาการปฏิเสธสมมติฐาน
ตาแหน่ งงานที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดบุ รีรัมย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิ ติ t-Test พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัด
บุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ F-Test พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทาการปฏิเสธสมมติฐาน
ประสบการณ์ ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ F-Test พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน
ด้านประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน (Sig. = 0.008 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้)
ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง เมื่อทาการทดสอบด้วยวิธีการ
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เปรี ยบเทียบรายคู่หาความแตกต่าง ด้านประสบการณ์ทางาน พบว่า มีประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ 5-10 ปี และ 11-15 ปี
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถิติทดสอบการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
กิจกรรมโลจิสติกส์
1. ด้านการบริ การลูกค้า

ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์
0.512*
ปานกลาง

2. ด้านการดาเนินงานตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า

0.537*

ปานกลาง

3. ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

0.546*

ปานกลาง

4. ด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง

0.638*

ปานกลาง

5. ด้านกิจกรรมการขนส่ ง

0.496*

ปานกลาง

6. ด้านคลังสิ นค้าและการจัดเก็บ

0.711*

สู ง

7. ด้านโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ

0.514*

ปานกลาง

8. ด้านการจัดซื้ อ

0.493*

สู ง

9. ด้านการสนับสนุนอะไหล่และการบริ การ

0.665*

สู ง

10. ด้านการเลือกที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า

0.672*

สู ง

11. ด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ

0.634*

สู ง

12. ด้านการบรรจุหีบห่ อ

0.551*

ปานกลาง

13. ด้านการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์

0.654*

สู ง

0.827*

สู ง

กิจกรรมโลจิสติกส์

จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิ จกรรมโลจิสติกส์ กบั ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมโลจิสติกส์ในระดับสู ง ที่ความสัมพันธ์ (r = 0.827)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
มากกว่า เพศหญิ ง มี อายุอยู่ใ นช่ วงอายุ มากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรสโสด ตาแหน่ ง งานเป็ นพนัก งาน
การศึกษาอยูใ่ นระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ทางาน มากกว่า 15 ปี
2. ผลการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ พบว่า
กิ จกรรมโลจิสติกส์ ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.15 เมื่อพิจารณาใน
รายย่อย จะพบว่า
ในด้านการบริ การลู กค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่า ส่ งมอบพัสดุ ครบตามจานวนที่
กาหนดให้แก่ลูกค้าจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ในด้านการดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า การจัดทากระบวนการ
การติดตามพัสดุซ่ ึ งจะช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะของลูกค้า
ในด้า นการคาดการณ์ ค วามต้อ งการของลู ก ค้า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่า การ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า จะช่วยให้สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
ในด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
ด้วยการใช้พ้นื ที่ให้คุม้ ค่ามากที่สุด จะทาให้ลดต้นทุนดาเนินการ
ในด้านกิจกรรมการขนส่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การขนส่ งพัสดุจะต้องถูกต้อง
ครบจานวน อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ และตรงเวลาที่กาหนด
ในด้านคลังสิ นค้าและการจัดเก็บผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การจัดคลังสิ นค้าอย่าง
เป็ นระบบจะช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
ในด้านโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ นว่า กระบวนการจัดการสิ นค้าที่
ถูกส่ งกลับคืน เช่น สิ นค้าที่เสี ยหาย สิ นค้าหมดอายุการใช้งาน
ในด้านการจัดซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การจัดซื้ อจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลื อก
แหล่งสิ นค้า จัดจ้าง เวลาในการจัดซื้ อ การว่าจ้าง และปริ มาณการจัดซื้ อ
ในด้า นการสนับ สนุ น อะไหล่ แ ละการบริ ก าร ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า การ
ให้บริ การหลังการขายเป็ นความรับผิดชอบต่อการให้บริ การที่จะสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ในด้านการเลื อกที่ ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ นว่า การเลื อก
สถานที่ต้ งั และคลังสิ นค้าที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดต้นทุนดาเนินการ
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ในด้านการย้ายวัสดุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การออกแบบผังภายในที่ทาการที่ดี
จะสามารถลดระยะทางของการขนถ่ายพัสดุ
ในด้านการบรรจุหีบห่อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่สะดวก
ต่อการขนส่ ง จะสามารถช่วยในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บพัสดุ
ในด้านการติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า การติดต่อสื่ อสาร
ด้านโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมต่อผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าได้
3. ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน พบว่า โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายย่อย จะพบว่า
ในด้านการบริ หารเวลา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูเ่ ดิมให้
เกิดความคุม้ ค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
ในด้านเวลา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ระยะเวลาในการจัดส่ งนั้น จะขึ้ นอยู่ก ับ
ประเภทของสิ นค้า
ในด้านความเชื่ อมัน่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า มีความรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ของสิ นค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ ง

การอภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การจัดการและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ของพนักงานและลู กจ้างของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
ฐิตารี ย ์ สาริ กนั (2553) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั เนส์ เล่ (ไทย) จากัด สาขาบางปู พบว่าปั จจัยส่ วน
บุ คคลของพนักงาน เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน มี ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจัดการคลังสิ นค้าแตกต่างกัน
ธี รนันท์ โพธิ กาจร (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เด็นเน็ท
เท๊กซ์ไทส์ จากัด พบว่า ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันและ
ประสบการณ์ ในการทางาน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ที่
แตกต่างกัน
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กริ๊ ฟเฟท ฮอม และ การ์ ทเนอร์ (Griffeth Hom and Garetner, 2000) พบว่า ความมีอาวุโสของงาน
กับการทางาน (Tonure and performance) ผูท้ ี่มีระยะเวลาในการทางานในองค์กรนาน หรื อมีอาวุโสในการ
ทางานในการทางาน จะมีผลงานสู งกว่าพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสู งกว่าด้วย รวมถึงมีการ
ขาดงานและการลาออกน้อยซึ่ งความเป็ นผูม้ ีอาวุโสในการทางานจะบ่งชี้ ถึงผลงานได้เป็ นอย่างดี
กิจกรรมโลจิสติกส์ มีความสั มพันธ์ กับประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วาสนา จรู ญศรี โชติกาจร (2550) วิจยั เรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีต่อ
ความได้ เ ปรี ยบทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมี ความคิ ดเห็ น ด้วยเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภาพการ
จัดการโลจิสติกส์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยสรุ ปประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิ
สติ กส์ มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิ งบวกกับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย
รุ่ งทิวา โตจารี (2551) พบว่า ความสัมพันธ์การจัดการคลังสิ นค้ากับประสิ ทธิ ภาพการให้บ ริ ก าร
คลังสิ นค้า ด้านงานรับสิ นค้า งานบันทึกข้อมูลสิ นค้า ด้านงานสิ นค้า งานจ่ายสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั แประ
สิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้านการบันทึกข้อมูลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สวัสดิ์ศรี จิรประเสริ ฐกุล (2556) ที่พบว่า การบริ หารจัดการของผูบ้ งั คับบัญชา สภาพแวดล้อมและ
ความสะดวก ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลและองค์ก รของสายงานโลจิ ส ติ ก ส์ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1. จากการวิจยั พบว่า กิ จกรรมโลจิสติกส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมมีการจัดการอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดซื้ อ มีการจัดการอยูใ่ นระดับ
น้อยกว่าด้านอื่ น ดังนั้นบุ คลากรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อหรื อการว่าจ้างต้องสารวจแหล่งที่ มาของ
สิ นค้าหรื อบริ ษทั ผูร้ ับว่าจ้างจากหลายๆแหล่ง เพื่อที่จะใช้เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกสิ นค้าและบริ การที่ดีที่สุด
พร้อมทั้งต้องไม่สิ้นเปลืองเวลาในการคัดเลือกสิ นค้าและการว่าจ้าง
2. จากการวิจยั พบว่า ประสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ นงาน ของบริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จากัด ในจัง หวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเวลา มี
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ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับการจัดการภายในคลังสิ นค้า โดย
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารท าขั้นตอนการดาเนิ นงานอย่า งเป็ นรู ปธรรม เพื่ อให้บุ ค ลากรทุ ก คนใส่ ใ จขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการทางานที่ผดิ พลาด พร้อมทั้งเพิ่มจานวนรอบในการจัดส่ ง
3. จากผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ กบั ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์กนั โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง แต่เมื่อพิจารณา
รายด้า น พบว่า ด้า นการจัด การสิ นค้า คงคลัง กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานด้านการบริ หารต้นทุ น มี
ความสัมพันธ์กนั ต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรให้ความสาคัญในเรื่ องของการจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยให้มี
การจัดเก็บสิ นค้าให้เหลื อน้อยที่ สุด เพื่อที่ จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และยังสามารถลดต้นทุ น ให้ก ับ
องค์กรได้อีกด้วย

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง ทดลอง หรื อกึ่ งทดลอง เพื่ อ พัฒ นากระบวนการของกิ จ กรรม
โลจิสติกส์ ซึ่ งสามารถนาไปใช้กบั พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ไปรษณี ยอ์ ื่นๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงานจริ งของพนักงานและลูกจ้าง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ องปั ญหาและอุ ป สรรคในการดาเนิ นงาน โดยมี ก ารสอบถามทั้งในเชิ ง
ปริ มาณ และ คุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินงานให้ดีข้ ึน
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพการดาเนินงานโลจิสติกส์
กรณีศึกษา การให้ บริการทางด้ านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ
FACTOR INFLUENCING ON THE EFFCIENCY OF LOGISTICS
CAES STUDY : LOGISTICS SERVICE IN FREEZONE
AT SUVARNABHUMI AIRPORT
ศรัณย์ แก้วมา1 ดร.นพปฎล สุ วรรณทรัพย์ 2
------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
ในสภาวะปั จจุบนั เศรษฐกิ จของประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะที่ชะลอตัว อันมีสาเหตุมาจากสภาพทาง
การเมือง นโยบายของภาครัฐ และการชะลอตัวของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการ
ฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง การลดลงของเที่ยวบินทางภาคธุ รกิ จและการขนส่ งสิ นค้า ส่ งผลให้มีการลดลงของ
เที่ ย วบิ น อย่า งเห็ น ได้ชัด เจน ซึ่ งทั้ง หมดนี้ ส่ ง ผลต่ อ ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นเขตปลอดอากร
สนามบินสุ วรรณภูมิ ทาให้มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สายการบินและลูกค้าที่ลดจานวนลงไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางต่างๆ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากรสุ วรรณภูมิ การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเครื่ องมือ
ในการจัดการโลจิสติกส์และปั จจัยส่ วนบุคคลที่ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานโลจิสติกส์ ที่ทาหน้าที่
เกี่ ยวข้องกับเขตปลอดอากรสุ วรรณภูมิ จานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึ งเครื่ องในการ
ดาเนิ นงานโลจิสติกส์ และรู ปแบบใดส่ งผลถึงความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานทางโลจิสติกส์
จากการศึ ก ษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน และอายุ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนิ นงานทางโลจิสติกส์ ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเครื่ องมือที่มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพของ
การดาเนิ นงานโลจิ สติ กส์ ในเขตปลอดอากรสุ วรรณภู มิ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่งของโดยใช้
คลื่ นวิท ยุ (Radio Frequency Identification, RFID) การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Data Interchange, EDI) และ การลดความสู ญเปล่า (Lean)
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ABSTRACT
In the current economic development is in a state of decline. Caused from state politics, government
policy, and the slowdown of the trading partners, especially in Europe, for example, the recovery is fragile.
This results in a reduction of flights significantly. All of which affect the provider of Logistics in the
Freezone Suvarnabhumi Airport. Makes it necessary to have adjusted to conform with changes in the airline
and the customer to decrease.
The purpose of the independent study to study the methods and guidelines, which are factors that
affect the efficiency of logistics operation in the Freezone Suvarnabhumi airport. This research aims to study
the instrument in managing logistics and personal factors that affect the efficiency of logistics operation. The
act relates to the Freezone Suvarnabhumi airport by the number of 400 people, using questionnaires to a
sample of the logistics operation and result formats to leverage relationships with logistics. From that age,
gender, level of education, seniority and job characteristics that affect the different operations on different
logistics performance, as well as a tool that has a positive correlation with the performance of the logistics
operation in the free zone Suvarnabhumi airport include Radio Frequency Identification, RFID , Electronic
Data Interchange, EDI and Lean.
บทนา
ในสภาวะปั จจุบนั เศรษฐกิ จของประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะที่ชะลอตัว อันมีสาเหตุมาจากสภาพทาง
การเมือง นโยบายของภาครัฐ และการชะลอตัวของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการ
ฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง ทาให้การส่ งออกสิ นค้าและการท่องเที่ยวฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์เอาไว้ เมื่อจึงส่ งผล
กะทบไปยังธุ รกิ จอื่ นๆ ไม่เฉพาะแต่ ด้า นธุ รกิ จเท่ านั้น ทางด้านการขนส่ ง ทางอากาศก็ ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน มีการลดของของการใช้บริ การทั้งทางขนส่ งผูโ้ ดยสารและการขนส่ งสิ นค้า ทาให้สายการบินที่ได้รับ
ผลการทบต้องมีการลดจานวนเที่ยวบินลง ซึ่ งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อผูใ้ ห้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอด
อากร สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ซึ่ งเป็ นภาคธุ รกิ จกิ จที่ รับ จัดการกระบวนการทางโลจิ สติ กส์ คื อ ตั้งการท า
เอกสารขาเข้าขาออก จัดการเอกสารทางด้านศุลกากร การรับจัดเก็บสิ นค้า การขนส่ งสิ นค้าขึ้นเครื่ องบิ น
และการขนส่ ง สิ น ค้า ไปยัง ลู ก ค้า ท าให้ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบินและลูกค้าที่ลดจานวนลงไป
ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น การจัด การการด าเนิ น งานซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ด าเนิ น งานการให้ บ ริ การทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นสนามบิ น สุ วรรณภู มิ ซึ่ งถ้ า สามารถส่ ง เสริ มการ
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของการให้บริ การทางด้านโลจิ สติ กส์ ทาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพก็จะทาให้
สนามบินสุ วรรณภูมิการให้บ ริ การแบบจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ (Onestop service) ของผูม้ าใช้บริ การได้ และยัง
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รวมถึ งการเพิ่ มความสามารถของผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางด้า นโลจิ ส ติ กส์ ให้สามารถต่ อสู ้ กบั คู่แข่ง ที่ จะเข้า มามี
บทบาทให้ประเทศหลังจากเปิ ดการค้าระหว่างประเทศได้
วัตถุประสงค์ ในงานวิจัย
1.1 เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบข้อแตกต่ า งด้า นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน และอายุงาน ที่มีส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโลจิสติกส์ ในเขตปลอด
อากร สนามบินสุ วรรณภูมิ
1.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเครื่ องมื อ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ

สมมติฐานการวิจัย
1.1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันทาให้ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโล
จิสติกส์แตกกันต่างกัน
1.2 เครื่ องมือที่ให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ เช่ น ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time)
ระบบคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า (Cross docking) การลดความสู ญเปล่า (Lean) ระบบการชี้ เฉพาะอัตโนมัติ
ด้วยคลื่ นวิทยุ (Radio Frequency Identification) และการแลกเปลี่ ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Data Interchange)มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานโลจิสติกส์ต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน และอายุงาน และเครื่ องมือในการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ซ่ ึ งประกอบด้วย ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี (Just In Time) ระบบการชี้เฉพาะอัตโนมัติดว้ ยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ระบบคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า (Cross
docking) และการลดความสู ญเปล่า (Lean) ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ในเขต
ในเขตปลอดอากรสนามบิ นสุ วรรณภูมิ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการการดาเนิ นงานโลจิสติกส์ ขอบเขตด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ บุคลากรของผูใ้ ห้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ
ขอบเขตด้านสถานที่ ในเขตในเขตปลอดอากรสนามบินสุ วรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ใช้เวลาศึกษา พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ สามารถนาเอาผลของงานวิจยั ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และเครื่ อง
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางโลจิสติกส์ นาไปศึกษาต่อยอดสาหรับงานวิจยั
1.2 ประโยชน์สาหรั บกิ จการอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง สามารถนาข้อมู ลจากงานวิจยั ไปเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพ
ให้กบั หน่วยงานและสามารถลดข้อผิดพลาดรวมถึงให้ความรู ้ในองค์กรได้

กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- อายุงาน
เครื่ องมือในการให้ บริการทางโลจิสติกส์
- ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
- ระบบคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า
- การลดความสู ญเปล่า
- ระบบการชี้เฉพาะอัตโนมัติดว้ ยคลื่นวิทยุ

ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานโล
จิสติกส์ในเขตปลอดอากร
สนามบินสุ วรรณภูมิ

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวความคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
2. แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือในการจัดการโลจิสติกส์และทฤษฎี
3. แนวความคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน
4. ความรู ้เกี่ยวกับท่าอากาศยานและเขตปลอดอากรสุ วรรณภูมิ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Ndahi, Hassan B. (2006) ได้ศึกษาถึ งกระบวนการในการลดความสู ญเปล่ า(Lean) ของบริ ษทั โต
โยต้า ได้ใช้กระบวนการของการลดความสู ญเปล่า(Lean) เพื่อลดขยะและต้นทุนโดยใช้วธิ ี ที่สามารถยืดหยุน่
ในโครงสร้ าง รวมถึงเป็ นการสร้ างกระบวนการผลิ ตที่มีคุณภาพโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่ต่ าอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอภิชาติ เปรมปราชญ์ชยันต์ (2007) ซึ่ งได้ทาการศึกษาจากการใช้ทฤษฏีของการผลิตแบบลด
ความสู ญเปล่า(Lean) โดยเปรี ยบกับการผลิตแบบคราวทีละมากๆ ซึ่ งผลสรุ ปของการวิจยั ได้ช้ ี ให้เห็นว่าการ
ผลิตแบบลดความสู ญเปล่า(Lean) ช่วยลดมูลค่าของวัตถุดิบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กนกวรรณ ทิพย์คงคา (2006) ได้ทาการศึกความเป็ นไปได้ในการนาการระบุสิ่งของโดยใช้คลื่ นวิทยุ
(Radio Frequency Identification, RFID) มาใช้สาหรับธุ รกิจค้าปลีก คือ บริ ษทั เอก - ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
จากัด ผูป้ ระกอบการห้างเทสโก้โลตัส พบว่า การวิจยั พบว่าการนาเทคโนโลยี ที่ใช้ในการระบุสิ่งของโดยใช้
คลื่ นวิท ยุ (Radio Frequency Identification, RFID) มาใช้แทนบาร์ โค้ดท าให้เ กิ ดความคุ ้ม ค่ า ในด้า นการ
ลงทุนมากกว่าเพราะช่วยในเรื่ องของความถูกต้อง แม่นยา และยังช่วยลดแรงงานคนได้อีกประมาณ 20%
วิโชติ สัมพันธรัตน์ (2005) ได้ศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพของการรายงานการบรรทุกขนถ่ ายและการ
รายงานการรับมอบส่ งมอบตูส้ ิ นค้าด้วยระบบการส่ งเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด
ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าบี 4 ด้วยแผนผังก้างปลา ทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างระบบเดิมและระบบ
ใหม่ โดยการเปรี ยบเทียบอัตราการไหลเวียนของการส่ งรายงาน ทั้งด้านเวลา ทรัพยากร ผลการศึกษาพบว่า
ระยะการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดขั้นตอนการทางานจากเดิมลงได้ประมาณร้อยละ 85
ส่ งข้อมูลรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา และกาลังผลที่ใช้ในการทางาน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั บริ ษทั และสร้าง
เสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าองค์กรที่เกี่ยวข้อง
John Joseph Vogt(2010)ได้กล่าวถึงการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานซึ่ งได้ใช้ประโยชน์จากการส่ งผ่านท่า
(Cross-docking)สามารถเพิ่มความรวดเร็ วจากผูผ้ ลิ ตไปยังลู กค้าได้ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในห่ วง
โซ่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการขนส่ งผ่านท่าจะเป็ นช่ วยให้เกิดการขนส่ งผ่านจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่ งได้
อย่างรวดเร็ ว โดยไม่มีสินค้าคงคลังเกิดขึ้น
ธนกร กรวัชรเจริ ญ (2555) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของทีมของ
พนัก งานในบริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เฮ้า ส์ (จากัด) พบว่า เพศ การศึ ก ษา ตาแหน่ ง งาน ที่ แตกต่ า งกันนั้นส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
สุ ขสังวาลย์ เมาลิ ทอง (2543) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล จังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่าอายุที่แตกต่างส่ งผลต่อ
การดาเนินงานโดยรวมที่แตกต่างกัน
จิรสิ ทธิ์ เลียวเสถียรวงค์ (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาย
ช่างของบริ ษทั ก่อสร้างขนาดเล็กในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่าพนักงานที่มีอายุงานที่ต่างกัน
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เนื่องจากบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ มีอตั ราการสมัครเข้าและลาออกใน
จานวนมาก รวมทั้งมีการจ้างเป็ นอัตรารายวันทาให้ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถกาหนดจานวนประชากรที่สามารถใช้
ในการวิจยั ได้ผวู ้ ิจยั ได้อย่างแม่นยา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สูตรของ W.G.cochran
กรณี ไม่ทราบจานวนประชากร ที่ความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่
เกินร้อยละ 5

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา(Descriptive Research)และการวิจยั เชิ งสารวจ(Exploratory
Research)โดยมุ่งศึกษาโดยมีแหล่งข้อมูลดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data)เป็ นการรวบรวมข้อมูล กระทาโดยผูว้ ิจยั ซึ่งใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ที่ ผูอ้ ื่ นได้เคยวิจยั มาแล้ว เอกสารตาราทางวิช าการ วารสาร สิ่ ง พิ ม พ์ สถิ ติข ้อมู ล ต่ า ง ๆ และข้อมู ลทาง
อินเตอร์ เน็ตที่ได้รับการยอมและและเผยแพร่ ในวงกว้าง โดยมีผแู ้ ต่งที่ชดั เจนน่าเชื่อถือ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่สมบูรณ์แล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมดมาดาเนิ นการ
ดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3) นาข้อมู ล ที่ ล งรหัส แล้วมาบันทึ ก โดยใช้เครื่ องมื อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อท าการประมวลผลข้ อมูล
โปรแกรม SPSS For Window ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะ
ของตาแหน่งงาน และอายุงาน ที่แตกต่างกันทาให้ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์
ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิต่างกัน
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สมมุ ติฐานที่ 1.1 ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 โดยใช้ t-Test พบว่า เพศที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ จึง ยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้)
สมมุติฐานที่ 1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้ F-Test พบว่า อายุ ที่ แตกต่างกันมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ ) ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe พบว่ามีอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่นะ
ดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่คือ อายุ 18-30 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขต
ปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ มากกว่า อายุ 31-40 ปี
สมมติฐานที่ 1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 โดยใช้ F-Test พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณ
ภู มิ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ ยอมรั บได้ที่ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้) ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe พบว่ามีการศึกษาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ คือ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการ
ให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ มากกว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 โดยใช้ F-Test พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภู มิ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับ
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้) ผูว้ ิจยั จึ งทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe มี ตาแหน่ งงานที่ แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจานวน 3 คู่ คือ
เอกสารขาเข้า/ขาออก มีประสิ ทธิภาพการดาเนินการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร
สนามบินสุ วรรณภูมิ มากกว่าขับพาหนะ จัดระวางสิ นค้า และคลังพัสดุ
สมมติฐานที่1.5 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการให้บริ การทางด้านโลจิ
สติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (Sig. =
0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้) ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ
Scheffe พบว่ามีอายุงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ คือ อายุงาน 0-9 ปี
มีประสิ ทธิภาพการดาเนินการให้บริ การทางด้านโลจิ สติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ มากกว่า
อายุงาน 10-19 ปี
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สมมติฐานที่ 2 เครื่ องมือในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานทางด้านโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ กบั
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ ต่างกัน
การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรอิสระรวมทั้งสิ้ น 5
ตัวแปร ซึ่ ง มาจากสมมติ ฐานที่ 2 เครื่ องมื อในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ นงานทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์
ประกอบด้วย
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

Independent
Factors
(ค่าคงที่)
JIT (𝑋1 )
RFID (𝑋2 )
EDI(𝑋3 )
CDG (𝑋4 )
LEAN (𝑋5 )

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
2.289 0.137
-0.42 0.048
0.110 0.049
0.121 0.039
-0.061 0.044
0.252 0.046

Standardized
Coefficients t
Beta

-0.058
0.142
0.207
-0.099
0310

16.744
-0.867
2.260
3.076
-1.374
5.439

Sig

0.000
0.386
0.024
0.002
0.170
0.000

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

0.458
0.517
0.449
0.388
0.626

2.185
1.935
2.229
2.576
1.597

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.386
ซึ่ งมากกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ระบบการชี้ เฉพาะอัต โนมัติ ด้ว ยคลื่ น วิ ท ยุ (Radio Frequency Identification) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.024 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data Interchange) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.002 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ระบบคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า (Cross docking) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.170
ซึ่ งมากกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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การลดความสู ญเปล่า (Lean ) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางโลจิสติกส์ ในเขต
ปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับที่
ยอมรับได้ที่ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
เพศ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 336 คน คิด
เป็ นร้อยละ 84.0 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
อายุ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 52.5 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตาแหน่ งงาน ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ทั้งหมดอยูใ่ นตาแหน่งงาน อย่าง
เท่าๆกันคิดเป็ นร้อยละ 25 ใน 4 กลุ่มตัวอย่าง
อายุงาน ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุของงาน
ในช่วง 1 - 9 ปี จานวน 318 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.5 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความสาคัญของเครื่ องมือในการให้ บริการทางโลจิสติกส์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อเครื่ องมือในการการดาเนินงานทางโลจิสติกส์ ดังนี้
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time, JIT ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ต่อการ) นากระบวนการผลิตแบบทันเวลา มาใช้ในกระบวนการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0250
เทคโนโลยีที่ใช้ ในการระบุสิ่งของโดยใช้ คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification, RFID) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อมีการใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ ของ (RFID) โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.9950
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange, EDI) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทาให้สามารถติดตามสถานะสิ นค้า
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9100
ระบบคลังสิ นค้ าแบบส่ งผ่ านท่ า (Cross Docking) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ
การทางานของคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า นาไปประยุกต์การใช้งานเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.0900
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การลดความสู ญเปล่ า (Lean) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการเพิ่มการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องโดยไม่จาเป็ นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3200

อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษา “ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ น งานโลจิ ส ติ ก ส์ กรณี ศึ ก ษา การให้บ ริ ก าร
ทางด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ ” โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมู ลกับ
พนักงานที่ มีหน้าที่ อยู่ในเขตปลอดอากร สนามบิ นสุ วรรณภู มิ จานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าต่ าสุ ด
ค่าสู งสุ ด ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้ t-Test One-way ANOVA (F-Test)
และ MRA ทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งผลการศึกษา พบว่าตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 84.0 ในช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 52.5 มีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 48.5 อายุของงานในช่วง 1 - 9 ปี ร้อยละ 79.5
กลุ่ มตัวอย่างมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับเครื่ องมื อในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิ
สติกส์ ระบบการผลิ ตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time, JIT ) พบว่ากลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุ ด
เกี่ ยวกับการนากระบวนการผลิ ตแบบทันเวลา มาใช้ในกระบวนการทางาน โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.0250
เทคโนโลยีที่ ใ ช้ใ นการระบุ สิ่ ง ของโดยใช้ค ลื่ น วิท ยุ (Radio Frequency Identification, RFID) พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุดเกี่ ยวกับมี การใช้งบประมาณสู งในการพัฒนาระบบ ของ (RFID) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9950 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange, EDI) พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุดเกี่ ยวกับ การแลกเปลี่ ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทาให้สามารถ
ติดตามสถานะสิ นค้าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9100 ระบบคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า (Cross Docking) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการทางานของคลังสิ นค้าแบบส่ งผ่านท่า นาไปประยุกต์การใช้
งานเกี่ ยวกับการจัดเก็บสิ นค้า โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.0900 และการลดความสู ญเปล่ า (Lean) พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการเพิ่มการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3200
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ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบิน
สุ วรรณภูมิ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนากร กรวัชรเจริ ญ (2555) ซึ่ งศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนัก งาน
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ พบว่าเพศที่แตกต่างส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นเขตปลอดอากร
สนามบินสุ วรรณภูมิ ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ สุ ขสังวาลย์ เมาลิทอง (2543) ซึ่ งศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล จังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่าอายุที่แตกต่างส่ งผลต่อ
การดาเนินงานโดยรวมที่แตกต่างกัน
ระดับ การศึ ก ษา จากผลการวิจยั พบว่า ระดับ การศึ ก ษา ที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการ
ดาเนินการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธนากร กรวัชรเจริ ญ (2555) ซึ่ งศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ พบว่าระดับการศึ กษาที่
แตกต่างส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
ตาแหน่งงาน จากผลการวิจยั พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการ
ด้านโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนากร กรวัชรเจริ ญ (2555) ซึ่ งศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ พบว่าตาแหน่งงานที่แตกต่างส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
อายุงาน จากผลการวิจยั พบว่า อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานทางด้านโล
จิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 05 จึง
ยอมรั บ สมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จิ รสิ ท ธิ์ เลี ย วเสถี ย รวงค์ (2555) ซึ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสายช่ างของบริ ษทั ก่ อสร้ างขนาดเล็กในเขตอาเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสี มา พบว่าพนักงานที่มีอายุงานที่ต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน
ปัจจัยด้ านเครื่ องมือในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้ บริการทางด้ านโลจิสติกส์
ระบบการชี้ เฉพาะอัตโนมัติด้วยคลื่ นวิทยุ (Radio Frequency Identification) มี ความสัมพันธ์ ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการการดาเนิ นงานทางโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภราดร รี ชยั พิชิตกุล ซึ่ งศึกษา
เกี่ ยวกับระบบจัดการคลังสิ นค้าด้วยระบบ RFID ของบริ ษทั พิมายฟุตแวร์ พบว่าระบบ RFID สามารถช่ วย
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สนับสนุ นส่ วนงานอื่นๆ อาทิเช่น ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายการวางแผนการผลิต และสามารถช่วยสนับสนุ นกิจกรรม
เกี่ยวกับคลังสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data Interchange) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการการดาเนิ นงานทางโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากร สนามบินสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุ สรณ์ พวงเทพ ซึ่ งศึกษา
เกี่ ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุ รกิ จ SME บริ ษทั ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ในจังหวัดนนทบุ รี
พบว่าการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นส่ วนสาคัญในการช่ วยบริ หารงานและการแข่งขันกับ
บริ ษทั คู่แข่ง โดยทาให้เกิดการปรับปรุ งฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและรวดเร็ วสม่าเสมอ
การลดความสู ญเปล่ า (Lean ) มี ความสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโลจิ สติ กส์ ในเขต
ปลอดอากร สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมหญิง สุ ดกล้า (2556) ซึ่ งศึกษาเกี่ ยวกับการลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น ในบริ ษทั
ภาคพื้นการบินกรุ งเทพ พบว่าการที่นาวิธีการลดความสู ญเปล่ามาใช้ในองค์กรทาให้สามารถลดเวลาที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทางานได้มากถึง 2 ชัว่ โมง 20 นาที
ข้ อเสนอแนะ
1. จากวิจยั นี้ พบว่าเครื่ องมื อที่ ให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุด คื อ การลดความสู ญเปล่า
แสดงว่าการประยุกต์ในเอาการลดความลดความสู ญเปล่ามาใช้ จะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า เครื่ องมืออื่นๆ
ซึ่ งสามารถช่วยลดกิจกรรม และต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้
2. จากวิจยั นี้ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลถึงการดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน
ทาให้สามารถนาไปปรับปรุ งในส่ วนที่ของกลุ่มพนักงานที่ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพให้ดีข้ ึนได้
3. ควรมี การให้ความรู ้ เกี่ ย วกับ เครื่ องมื ออื่ นๆ เช่ น ที่ นอกเหนื อจากงานวิจยั ให้กบั พนัก งานเพื่ อ
สามารถนาไปพัฒนาองค์กรต่อไป
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. สาหรับผูท้ ี่สนใจนาไปศึกษาต่อควรเจาะลึกถึงต้นทุนเพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนว่าส่ งผลต่อการเพิ่ม
หรื อลดต้นทุน
2. ควรศึกษาเครื่ องมือที่ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพเพิ่มเติมเนื่ องจากอาจะมีเครื่ องมือที่มากกว่าวิจยั นี้ ได้
วิจยั เอาไว้
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ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF AIRPORT
OF THAILAND (PLC)
วีกิจ นิตสุนทร1 ผศ.มุกดา โควหกุล2
-----------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยได้แก่ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJIA) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) อัตราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีกลุ่มบริ การ
(TRANS)ที่มีผลต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (มหาชน) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิแ บบรายเดื อ น ช่ ว งเวลาที่ ท าการศึก ษาเริ่ มตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มิ ถุ น ายน2552 ถึ ง วัน ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2557รวมระยะเวลา 60 เดือน การหาความสัมพันธ์ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูน (Multiple Regressions) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปลตาม
ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย พบว่ า ดัช นี อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ ( DJIA) , ดัช นี อ ัต ราเงิ น เฟ้ อ (INF) , ดัช นี อ ัต รา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)และดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)มี ความสัมพันธ์ กับ
ดัชนี ราคาดัชนี บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)หรื อตัวแปรตามได้ร้อยละ 97.60 ส่ วนที่เหลือมาจาก
ปัจจัยอื่นๆ 2.40 % และมีปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) คือ ดัชนีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
จากการศึกษาพบว่า ราคาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี บริ ษทั ท่าอากาศยาน
จากัด (มหาชน) โดยมีค่า t = 8.635 และ Sig. = 0.000 ราคาดัชนีอตั ราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี
บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน) โดยมีค่า t = 0.484 และ Sig. = 0.029 ราคาดัชนี อตั ราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EXUS) มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)โดยมีค่ าt =
2.326 และ Sig. = 0.021 และ ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์(TRANS) มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีบริ ษทั ท่าอากาศ
ยาน จากัด (มหาชน)โดยมีค่า t = 3.067 และ Sig. = 0.047
คำสำคัญ : ปัจจัย,ราคาหุน้ ,บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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Abstract
An independent study on "Factors affecting the price of Airports of Thailand (AOT)" to study the economic
factors are SET Index (SET) Dow Jones Industrial Average (DJIA) Baht exchange rates. to the US dollar
(EXUS) inflation (INF) Index Services Group. (TRANS) that affect the company's stock price. Airports of
Thailand (AOT) (Thailand) statistical analysis were mean and standard deviation. And regression
complexes (Multiple Regressions) using techniques Enter.
The study found that the Dow Jones Industrial Average (DJIA), indexed for inflation (INF), the baht against
the US dollar exchange rate index. (EXUS) and the index of Transportation and Logistics (TRANS)
correlated with stocks Property Development and explain the changes of the index Airports Company
Limited (Thailand) or variable as a percentage of 98.10 Rest of factors. Other 1.90%
The study found that Price Dow Jones Industrial Average (DJIA) is correlated with the index Airports
Company Limited (Thailand) by the value t = 8.635, and Sig. = 0.000 Price Index inflation (INF) is
correlated with the index Airports Company Limited (Thailand) where. t = 0.484, and Sig. = 0.029 Index
Baht exchange rates against the US dollar (EXUS) is correlated with the index Airports Company Limited
(Thailand) by the value t = 2.326, and Sig. = 0.021 and Index Services Group (TRANS). correlated with the
index Airports Company Limited (Thailand) by the value t = 3.067, and Sig. = 0.047.
Keywords: Factors affecting ,the price , Airports of Thailand (AOT)

บทนำ
ในปัจจุบนั การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการออมในรู ปเงินฝากกับธนาคารพาณิ ชย์
การที่นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกาไรและมีการเจริ ญเติบโตสามารถขยายกิ จการได้น้ นั
จะทาให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์มีฐานะเป็ นผูล้ งทุนและเป็ นเจ้าของกิจการไปในขณะเดียวกันซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปั น
ผลจากกาไรที่เกิดขึ้นในการทาธุรกิจนั้นทุกๆปี
สาหรับผูท้ ี่มีเงินออมและประสงค์จะบริ หารเงินออมของตนให้เกิดประโยชน์ตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ด
โอกาสให้ผลู ้ งทุนได้รับทั้งผลตอบแทนทางการเงินการเข้าไปมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของกิจการต่างๆที่มีศกั ยภาพ
และการมีบทบาทร่ วมสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วยแต่ท้งั นี้
การลงทุนใดๆก็ตามย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนอย่างมีหลักการและถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยให้ผลู ้ งทุนสามารถบริ หารความเสี่ยง
จากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ
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สภาพการณ์ในปัจจุบนั ตลาดทุนและตลาดเงิน ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมามากมาย
ปัญหาที่ผลู ้ งทุนจะต้องเผชิญหน้านั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในตลาดทุนเองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ได้มีการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็ นตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบบที่รัฐควบคุมเคร่ งครัดเป็ นระบบเสรี และใช้
กลไกลตลาดเป็ นตัวกาหนดการที่มีนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น เป็ นจานวนมากและการที่ต ลาดทุนขยายตัว
ออกไปในยุคไร้พรมแดนปั ญหาที่เกิดขึ้นแม้จะมีความซับซ้อนและส่ งผลกระทบมากเพียงไรแต่หลักการที่
สาคัญอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพิจารณาก็คือผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เมื่ อ ผูล้ งทุ น ตัด สิ น ใจน าเงิ น ที่ มี อ ยู่ม าลงทุ น สิ่ งส าคัญ ประการหนึ่ งที่ ผูล้ งทุ น ควรพิ จ ารณา คื อ
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนนั้นควรจะเป็ นเท่าใดซึ่งผลตอบแทนหมายถึงความมัง่ คัง่ ที่ เกิด
จากการลงทุนเนื่องจากในการลงทุนจะเปรี ยบเสมือนการเลื่อนการบริ โภคในปัจจุบนั ออกไปเพื่อหวังว่าจะมี
ความมัง่ คัง่ เพิ่มขึ้น และสามารถบริ โภคได้มากขึ้นในอนาคตดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุ นจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความมัน่ คงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
กระแสเงินสดรับที่ เพิ่มมากขึ้นเช่น เงิน ปั นผลหรื ออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลัก ทรัพ ย์ก็ได้
อย่างไรก็ตามในการลงทุนผูล้ งทุนต้องระลึกเสมอว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เกิดขึ้นนั้นเป็ นสิ่ ง ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ นในอนาคตดัง นั้น จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ความไม่ แ น่ น อนต่ า งๆที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การได้รั บ
ผลตอบแทนของนักลงทุนความไม่แน่ นอนดังกล่าวมักจะถูกเรี ยกว่าความเสี่ ยง (risk) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ความเสี่ยงคือโอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างไปจากที่ผลู ้ งทุนคาดการณ์ไว้ (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เศรษฐกิจในประเทศที่กาลังพัฒนาและแม้แต่เศรษฐกิจในประเทศที่พฒั นาแล้วก็ตามตลาดทุนทั้ง
ตลาดแรกและตลาดรองถือเป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาวที่สาคัญที่จะนามาใช้ในการดาเนิ นธุรกิจและพัฒนา
ประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าโดยตลาดแรกทาหน้าที่ในการระดมทุนโดยตรงจากผูอ้ อมสู่ผตู ้ อ้ งการเงินออมส่ วน
ตลาดรองหรื อตลาดหลักทรัพย์จะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกในตลาดแรกดังนั้นตลาด
หลักทรัพย์จึงเป็ นตัวเสริ มให้การระดมทุนในตลาดแรกมีความคล่องตัวมากขึ้นและยิง่ ตลาดรองมีการพัฒนา
และได้รับความสนใจจากนักลงทุนหรื อผูม้ ีเงินออมมากเท่าใดก็จะเป็ นปั จจัยเสริ มให้การระดมทุนโดยตรง
ในตลาดแรกเป็ นที่นิยมมากขึ้นซึ่งจะเป็ นการลดบทบาทของสถาบันการเงินที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
ระดมทุนทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นการที่ตลาดรองจะสามารถทาหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อถือให้แก่ผลู ้ งทุนนั่นคือราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาดควรจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหลักทรัพย์หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ควรจะเป็ นไปตามปัจจัยพื้นฐานของบริ ษทั นั้นๆเพื่อที่ว่านักลงทุนจะได้ใช้ราคาตลาดในการ
ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความผันผวน (volatility) หรื อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เป็ นดัชนี ตวั หนึ่ งที่จะชี้ว่าตลาด
หลักทรัพย์มีเสถียรภาพหรื อไม่โดยถ้าตลาดหลักทรัพย์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพก็จะสร้าง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

138

ความมัน่ ใจให้กบั ผูล้ งทุนในการที่จะลงทุนในตลาดและผูร้ ะดมทุนก็วางใจที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดแต่
ถ้าตลาดมีความผันผวนสู งและราคาหลักทรัพย์มิได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริ งรวมทั้งมีการใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มย่อมจะเป็ นผลเกี่ยวกับความผันผวนของหลักทรัพย์ได้รับ
ความสนใจจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์เป็ นดัชนีที่ช้ ีให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนถ้าระดับความ
ผันผวนสู งแสดงว่าความเสี่ ยงในการลงทุนสู งและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected return) ของนัก
ลงทุนจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมใช้ความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะถ้า
ระดับความผัน ผวนดังกล่าวเพิ่มขึ้น สู งโดยไม่สามารถอธิ บายได้ด ้วยการเปลี่ย นแปลงในปั จจัย พื้น ฐาน
หมายถึงว่าการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ไม่สมเหตุผลและทาให้ตลาดทุ นไม่สามารถเป็ นแหล่งจัดสรร
เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ (ถนอมศรี ฟององุ่นรุ่ ง, 2557)
บริ การตลาดเงินทุนตลาดสิ นทรัพย์ทางเงินตลาดแรงงานและตลาดเงินตราต่างประเทศซึ่ งตลาด
เหล่านี้ มีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกกันไม่ออกปั จจัยที่กระทบทั้งภายในและภายนอกจะส่ งผลให้เกิ ด การ
เคลื่อนไหวของตัวแปรที่อยู่ในตลาดเหล่านี้ ทาให้ระบบเศรษฐกิจเป็ นสิ่ งที่ไม่อยู่นิ่งรัฐบาลที่เข้ามาบริ หาร
ประเทศจึงต้องออกนโยบายและมาตรการต่างๆในการดูแลตลาดเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มี
การพัฒนาเดินไปในทิศทางที่จะทาให้ประชาชนกินดีอยูด่ ี
โดยตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นตลาดเงินทุนและเป็ นแหล่งระดมเงินทุนที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ เป็ น
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นปัจจุบนั ดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 เริ่ ม
เปิ ดทาการซื้ อขายหลัก ทรั พย์เป็ นครั้ งแรกเมื่อวัน ที่ 30 เมษายน 2518 ลัก ษณะการดาเนิ น งานของตลาด
หลัก ทรั พย์ได้แก่การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยนดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบีย นการซื้ อขาย
หลักทรัพย์การกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์การกากับดูแลบริ ษทั สมาชิกส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ตลอดจนถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลและส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่ผลู ้ งทุนและทาหน้าที่ส่งเสริ มการออม
และการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ธุ ร กิ จ ปี 2556 ของบริ ษัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)จากการเติ บ โตที่ แ ข็ ง แกร่ งของ
อุตสาหกรรมการบินของไทย ด้วยจานวนผูโ้ ดยสารที่เติบโตอย่างมาก และประโยชน์จาก Leverage Effect
เนื่องจากการขยายตัวในเชิงรุ กของสายการบินต้นทุนต่าที่มีอยู่ และสายการบินใหม่ที่จะเข้ามา น่าจะช่วยให้
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ได้ประโยชน์จาก Leverage เร็ วขึ้น ได้ปรับเพิ่มประมาณการกาไรสุทธิต่อ
หุ ้น (EPS) ปี 2556-2558 ขึ้ น ราว 12-23% และราคาเป้ าหมายเป็ น 230 บาท/หุ ้น ทั้งยังมีโครงการ ขยายท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 จานวน 6.2 หมื่นล้านบาท โดยส่วนที่บริ ษทั จะดาเนินการระดมทุนอีก 1.7-2.0
หมื่นล้านบาทเพื่อที่จะรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
การศึกษาวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั เพื่อที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้มีอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้ ท้งั นั้นการลงทุนไม่ใช่เป็ นการฝากเงินย่อมมีความเสี่ยงผูล้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินลงทุน

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึก ษาปั จจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ดชั นี ราคาหุ ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EXUS) อัตราเงินเฟ้อ (INF)
ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)ที่มีผลต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นรายเดือนตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลา
60 เดือน ซึ่งตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXUS) อัตราเงินเฟ้อ (INF) และดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ดั ช นี ราคาหุ ้ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET)
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)
อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต่ อ ดอลลาร์
สหรัฐ (EXUS)

ราคาหุน้
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

อัตราเงินเฟ้อ (INF)
ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)
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ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)และ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางสาหรับนักลงทุนในการประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อทราบถึงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอันได้แก่ดชั นีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอัตราเงินเฟ้อและดัชนี
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีต่อราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
3. สามารถสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์ราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ได้

นิยำมศัพท์
1. ราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)หมายถึงราคาปิ ดของราคาหุ ้นบริ ษ ัท ท่ า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ณวันทาการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
2. ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) หมายถึงราคาปิ ดของดัชนี ราคาหุ ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณวันทาการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
3. ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หมายถึงราคาปิ ดของดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ณวันทา
การวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EXUS) หมายถึงราคาปิ ดของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาณวันทาการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
5. อัตราเงินเฟ้อ (INF) หมายถึงราคาปิ ดของอัตราเงินเฟ้อ ณวันทาการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
6. ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) หมายถึงราคาปิ ดของดัชนีขนส่งและโลจิสติกณวันทาการวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน

กำรทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและจัดอยู่ในอุตสาหกรรมการบินกลุ่มบริ การ
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอในหัวข้อต่อไปนี้
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แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฏีการกาหนดราคาหุน้ (Arbitrage Pricing Theory)
ทฤษฎีความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์(Theory of Stock Investment )
ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Theoretical Analysis of Securities)
ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

ข้ อมูลบริษัทและภำวะของบริษัท ท่ ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ชัยรั ต น์ ทัต สุ ร วงศ์ ( 2551 ) ได้ศึก ษา “ ปั จ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อมูลค่ าตลาดของหุ ้น กลุ่ มพลัง งาน”
การศึกษามีวตั ถุประเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อมูลค่าตลาดของหุน้ กลุ่มพลังงาน โดยศึกษาปัจจัยที่นามา
ศึกษาจะมีท้งั ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใจซึ่งทาการรวบรวมข้อมูลเป็ นรายเดือน โดยใช้ราคาปิ ด ตั้งแต่มก
ราคา 2554 ถึง ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็ นระยะเวลา 72 เดือน โดยปั จจัยที่นามาศึกษาได้แก่ ราคาน้ ามันในตลาด
NYMEX อัต ราส่ ว นเงิ น ปั น ผลต่ อราคา อัต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารกลางญี่ ปุ่น ยอดสะสมเงิ น ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ สรุ ปผลการศึกษาพบว่า ราคาน้ ามันในตลาด NYMEX ยอดสะสมเงินลงทุนของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าตลาด
ของหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม พลัง งาน ส่ ว นอัต ราส่ ว นผลตอบแทนในรู ปของเงิ น ปั น ผลทั้ง กลุ่ ม พลัง งาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าตลาดของหุน้ กลุ่มพลังงาน
ชุตินิจ สร้อยจาปา (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุ กรมเวลา ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2550 ถึง ธัน วาคม 2553 โดยใช้สมการถดถอยเชิ งซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้ว ยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท บ้า นปู ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ คื อ อัต ราดอกเบี้ ย ดัช นี ร าคาผู ้บ ริ โภค
ภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.265, 6.947, 0.664, 0.632ตามลาดับบริ ษทั ไออาร์พีซี ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ คื อ ดัช นี ร าคาผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.731, 0.653 ตามลาดับ ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.115 มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่ต รง
ตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ บริ ษ ัท ปตท. ปั จ จัย ที่ มีผลกระทบต่ อราคาหลัก ทรั พย์ในทิ ศทางเดี ย วกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ คื อ ดัชนี ร าคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น
มีค่าสัมประสิ ทธิ์เท่ากับ1.151, 0.606, 0.936, 0.119ตามลาดับ ส่ วนอัตราดอกเบี้ยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.164 มี
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ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
บริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ แ ละมี ค วามสัม พัน ธ์ต รงตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ คื อ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.998 บริ ษทั ปตท. ผลิตและสารวจปิ โตรเลียม ปั จจัยที่มผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภภายในประเทศ
และดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 5.197, 1.070ตามลาดับส่ วน
อัตราดอกเบี้ย มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.072 มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ บริ ษทั ไทยออยล์ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ดัชนี ร าคาหลักทรัพย์ในตลาดหลัก ทรั พย์ฮ่ องกง ส่ ว นอัต ราดอกเบี้ ย มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พย์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ชัยภัทร เลิศจารุ โชคขจร(2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่ม
บริ ก าร มีว ตั ถุประสงค์ เพื่อศึก ษาปั จ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มบริ การใช้ขอ้ มูลทุ ติยภู มิแบบ
อนุ กรมเวลารายเดือนตั้งแต่ ธันวาคม 2547 ถึงเมษายน 2551 ด้วยสถิติกาลังสองน้อยที่สุด ( Ordinary Least
Squares -OLS) โดยปัจจัยที่ทาการศึกษาได้แก่ดชั นีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ดัชนีดาวน์โจนส์ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีดาวน์
โจนส์ มีค วามสัมพัน ธ์ในทิ ศทางเดี ยวกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ส่ ว นอัต ราแลกเปลี่ยนเงิ น บาทต่ อดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญ
เติมเดช จิมากุลโกมล (2550) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยกาหนดดัชนีราคาหุ ้นกลุ่มขนส่ งและโลจิ
สติกส์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดดัชนีราคาหุ ้นกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ระหว่างปี 2552 –2553 ด้วย
วิธีการสมการถดถอยน้อยที่สุด ซึ่งมีตวั แปรอิสระในการศึกษา คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นเดือน
ราคาค่าระวางเรื อเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทยเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารประเทศสหรัฐอเมริ กาเฉลี่ยรายเดือน ราคาน้ ามันดิบ NYMAX ตัวแปรตาม คือดัชนีราคาหุน้ กลุม่
ขนส่ งและโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบวาดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้ นเดือน ราคาค่าระวางเรื อเฉลี่ย
รายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทยเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
เพื่อศึก ษาเกี่ ย วกับปั จ จัย ก าหนดดัชนี ร าคาหุ ้น กลุ่มขนส่ งและโลจิ สติ ก ส์ ส่ ว นราคาน้ ามัน ดิ บ NYMAX
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุน้ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
นคริ นทร์ ปาร์ มวงศ์ (2550) เรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่กาหนดดัชนี ราคาหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นคว้าอิสระถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนี
ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์และดัชนี ราคาหุ ้นในแต่ละหมวดธุรกิจที่สาคัญ 4 หมวดธุรกิจได้แก่หมวดธุรกิจ
พลังงานหมวดธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์หมวดธุรกิจวัสดุ ก่อสร้างและหมวดธุรกิจการสื่ อสารโดยปั จจัยทาง
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เศรษฐกิจที่นามาค้นคว้าอิสระได้แก่ดชั นี ราคาผูบ้ ริ โภคปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ดชั นีการลงทุนภาคเอกชนและดุลบัญชี เดินสะพัด การ
ค้นคว้าอิสรได้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศที่เป็ นข้อมูล
อนุ กรมเวลาแบบรายเดือนจานวน 60 เดือนระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.
2548 มาใช้ในการค้นคว้าอิสระซึ่งการค้นคว้าอิสระมุ่งเน้นในเชิงปริ มาณโดยการสร้างสมการถดถอยพหุ คูณ
และทาการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดจากการค้นคว้าอิสระสรุ ปได้ว่าปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีหมวดธุรกิจทั้ง 4 นั้นได้ แก่อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯที่มีความสัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ดชั นีราคาผูบ้ ริ โภคดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชนดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ดุลบัญชี เดิน สะพัดและปริ มาณเงินระบบเศรษฐกิจตามลาดับ ซึ่ ง
ปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่นามาค้นคว้าอิสระนั้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์
และหมวดธุ ร กิ จ ทั้ง 4 ได้ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 80 การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆที่ น ามา
ทาการค้น คว้าอิสระยังมีค วามสอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ เช่ น ปริ มาณเงิ น ในระบบ
เศรษฐกิ จและดัชนี ราคาผูบ้ ริ โ ภคซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของนักเศรษฐกิจการเงิ นนิ ยมที่ บอกถึง
ความสัมพันธ์ของปริ มาณเงินที่จะส่งผลต่อระดับราคาและอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุ นและส่ งผลให้ เกิ ด การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจ กรรมทางเศรษฐกิจโดยเมื่อปริ มาณเงิ น ในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ ระดับราคาสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์
ของเงินและระดับราคาสิ นค้าเมื่อราคาสิ นค้าสู งขึ้นทาให้นักธุรกิจคาดการณ์ ไว้ว่าสามารถหาผลกาไรจาก
การลงทุนก็ได้จะลงทุนมากยิ่งขึ้นในที่สุดการจ้างงานและระดับรายได้ก็จะสู งขึ้นและผลกาไรของบริ ษทั ก็
เพิ่ ม สู ง ขึ้ นตามซึ่ งจะส่ ง ผลให้ร าคาหุ ้น เพิ่ม สู ง ขึ้ น และเนื่ อ งจากอัต ราดอกเบี้ ยและอัต ราแลกเปลี่ย นมี
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะตรงข้ามตามทฤษฎี The International Fisher Effect ดังนั้นการที่อตั ราดอกเบี้ย
ลดลงหรื ออัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและทาให้ดชั นี ราคาหุน้ เพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกันจากผลการค้นคว้าอิสระนี้นกั ลงทุนสามารถนาความสัมพันธ์ ที่ ได้ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและในหมวดธุรกิจต่างๆเพื่อเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
ซึ่งรัฐบาลหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายสามารถนาความสัมพันธ์ ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมดูแล
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพื่อให้ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพและเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั นัก
ลงทุนโดยถ้าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคปริ มาณเงินระบบเศรษฐกิจดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นหรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯมีแนวโน้มลดลง (ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้น) ดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์และดัชนีหมวดธุรกิจต่างๆก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ประกายแกว รุ่ งเรื องศรี (2553) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่
สาคัญ กับราคาน้ ามัน ดิ บในตลาดโลกโดยวิ ธีโ คอิ น ทิ เกรชั่น การศึก ษานี้ มีว ตั ถุประสงค์ เพื่อศึก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิ
เกรชัน่ โดยใช้ขอ้ มูลดัชนีราคาตลาดหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ข้อมูลที่ใช้
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ศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิแบบรายวันในรู ปของลอการิ ทึม ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.
2552 รวมทั้งสิ้ น 695 ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรั พย์ที่สาคัญประกอบด้วย ดัชนี ราคาหุ ้น
ตลาดหลัก ทรั พย์ส หรั ฐ อเมริ กา ดัช นี ร าคาหุ ้น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ดัช นี ร าคาหุ ้น ตลาด
หลัก ทรั พย์ฮ่ องกง ดัชนี ร าคาหุ ้น ตลาดหลัก ทรั พย์ประเทศสิ งคโปร์ และดัชนี ราคาหุ ้น ตลาดหลัก ทรัพย์
ประเทศญี่ปุ่น การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้นด้วย Error Correction Mechanism (ECM)
ในกรณี ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญเป็ นตัวแปรอิสระและราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกเป็ นตัวแปร
ตาม พบว่ามีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ในการปรับตัวในระยะสั้น โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ความคลาดเคลื่อน
ของทั้งสองกรณี มีค่าเป็ นลบนั้นหมายความว่ามีการปรับตัวในระยะสั้นเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะการทดสอบ
สมมติฐานเชิงเป็ นเหตุ เป็ นผลด้วย Granger Causality Test ระหว่างราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก และดัชนี
ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญ พบว่าที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกแต่ราคาน้ ามันดิบ
ในตลาดโลกเป็ นต้นเหตุของดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
วิโรจน์ เดชะผล (2552) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเคลื่อนไหวของดัชนี ต ลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งมีต ัว แปรอิสระในการศึก ษา คื อ อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์
สหรั ฐ อเมริ กา ดัช นี ร าคาผูบ้ ริ โภค ดัช นี น้ ามัน สหรั ฐ อเมริ ก า และมู ล ค่ า ซื้ อ หลัก ทรั พย์ข องนัก ลงทุ น
ต่างประเทศ ตัวแปรตาม คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาการศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ แบบ
อนุ กรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2551 ผลการวิจยั สรุ ปดังนี้ ตัวแปรทาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามดัชนีตลาดหลักทรั พย์ญี่ปุ่น ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริ กา
มูลค่าซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนีน้ ามันสหรัฐอเมริ กา ไม่มีนยั สาคัญใน
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
สุ วิมลสังข์ ทับทิมสังข์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคา
หุ ้น ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยโดยปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ นามาศึกษาได้แก่ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ปริ มาณเงินลงทุนในหุ ้นจากชาวต่างประเทศ (FTV) อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรหุ ้น(P/E)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา(ER) ดัชนี อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค (CPI) อัต ราเงิ น เฟ้ อ (IR) ผลการศึก ษาพบว่าอัต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อก าไรหุ ้น (P/E) และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยน (ER) และอัตราเงินเฟ้อ (IR) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติส่วนตัว
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แปรอีก 3 ตัวแปรได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปริ มาณเงินลงทุนในหุ ้นจากชาวต่างประเทศ
(FTV) ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลต่อราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
แสงเพ็ชร ศรี องั คาร (2551) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ในกลุ่มพลังงาน: กรณี ศึกษา
บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน)และบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)ใช้ขอ้ มูลรายเดือน
แต่ละปั จจัยทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2548 – ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีการลังสองน้อยสุ ด (Ordinary
Least Squares) จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ บริ ษทั ปตท. สารวจ และ
ผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หรื อ “PTTEP” คือ ดัชนี ราคาหุ ้นพลังงาน (SETE) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เฉลี่ย 3 เดือน (Int) ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภครายเดือน (CPI) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นัน่ คือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก
เฉลี่ย 3 เดือน มีแนวโน้มสู งขึ้นจะทาให้การเปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นบริ ษทั ปตท. สารวจ และ ผลิตปิ โตรเลียม
จ ากัด (มหาชน)มีแนวโน้มสู งขึ้ น ตามไปด้ว ย และในส่ ว นของดัชนี อุต สาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มี
เครื่ องหมายตรงกนข้ามกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นธุรกิจที่ใช้การสารวจ
แหล่งปริ มาณก๊าซ และน้ ามันรวมทั้งการกลัน่ น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีฐานของลูกค้าที่มีความต้องการใช้พลังงาน
ในปริ มาณที่สูงประกอบเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น ดังนั้น การลดลงของหุน้
ดัช นี อุ ต สหกรรมดาวโจนส์ จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของหุ ้น บริ ษัท ขณะที่ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หรื อ “PTT” คือ ดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มพลังงาน (SETE)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิ นบาทต่ อดอลลาร์ สหรัฐ (EX) จะส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน
(Int) เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ราคาหุน้ บริ ษทั เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของดัชนี อุต สาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้น บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน)
สุวสี สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีต่อดัชนีหลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน ใช้ขอ้ มูลรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2548 – ธันวาคม 2550 ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares)
เพื่อประมาณค่ าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จ จัย เศรษฐกิ จ ต่าง ๆ ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับดัชนี ราคาหลักทรั พย์กลุ่ม
พลังงาน ผลการศึก ษาพบว่าอัต ราแลกเปลี่ยนเงิ น บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ ดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและราคาน้ ามันดิบมีความสัมพันธ์ กับดัชนี ราคา
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 99 ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 90
ศุ ภ วัฒ น์ ธ นศิ ริ หิ รั ญ สุ ข (2554) ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของราคา
หลัก ทรั พย์ก ลุ่มพลังงาน มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จ จัยที่มีผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงของราคา
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หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม โดย
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่นามาศึกษาได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรั ฐฯ อัต ราดอกเบี้ ย เงิ นฝากประจ า12 เดื อน ดัชนี หลัก ทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี ร าคาน้ ามันดิบ
Nymex การศึกษาใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกา
ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ผลการศึกษาพบวา ดัชนี หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐฯ และดัชนี ราคาน้ าดิบ Nymex มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ร าคา
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับความเชื่อมันร้อยละ 99 ส่วนดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภค ดอกเบี้ยเงินฝากประจา12 เดือน มีความสัมพันธ์กบดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ทิศทางตรงกันข้าม
อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน
ในตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยใช้ข ้อมู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary data) แบบรายเดื อนซึ่ งได้ศึก ษาใน
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยปั จจัยที่ได้ทาการศึกษา
ได้แก่ดชั นีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (
EXR) ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ดัชนี ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX)
ราคาทองคา (GOLD) เป็ นตัวแปรอิสระที่สามารถส่ งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานเป็ นตัว
แปรตามผลการศึกษาพบว่าดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ดัชนี ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลก (NYMEX) ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกันและดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค (CPI) ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิ ศทางตรงกันข้ามกันและพบว่า
อัตราเงินเฟ้อ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่มี
อิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

วิธีดำเนินกำรศึกษำ
ข้ อมูลที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ข้อมูลในการศึกษาเป็ นข้อมูลทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน
2552ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือนประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็ นตัวแปรที่กาหนดขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อตัวแปรอิสระ
เปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระ คือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่
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- ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) SET เป็ นดัชนี ที่สะท้อนความเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ท้ งั หมด โดยคานวณจากหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยดังนั้น การขึ้นลงของราคาดัชนีจึงมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดัชนีดาวโจนส์ เป็ นดัชนีที่สะท้อนภาพของตลาดทั้งหมด และ
ดูเหมือนว่าดัชนีดาวโจนส์ จะถูกใช้อา้ งอิงมากที่สุด และเป็ นที่รู้จกั มากที่สุดรวมทั้งมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
การลงทุนในตลาดหุน้ ทัว่ โลกดังนั้น การขึ้นลงของราคาดัชนีอาจจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาหรื อด้านใดด้าน
หนึ่ งต่อตลาดหุ ้นในประเทศอื่น ๆทัว่ โลก บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ ทาธุรกิจ
ขนส่งข้ามประเทศโดยเฉพาะ จึงทาให้ได้รับผลกระทบของความผันผวนของหุน้ ดาวโจนส์น้ ีไปด้วย
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EXUS) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินมีทิศทางเดียวกัน
กับการเคลื่อนไหวของตลาดหุน้ กล่าวคือเมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุ ้นก็จะปรับตัวลดลงด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมักจะอ่อนตามไปด้วย ซึ่งจะส่ งผลให้นักลงทุนเทขายหุ ้นเนื่องจากความ
ไม่แน่นอนของผลประกอบการของบริ ษทั มีมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ดังนั้น เมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง
ทาให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผูท้ ี่เข้ามาลงทุนในบริ ษทั และทาให้ราคาหุน้ ของบริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน)ปรับตัวลดลงอีกด้วย
- อัต ราเงิ น เฟ้ อ (INF) เมื่ออัต ราเงิ น เฟ้ อเพิ่มสู งขึ้ น ความไม่แน่ น อนของเศรษฐกิ จย่อมมีมากขึ้น
เนื่องจากต้นทุนของบริ ษทั ต่าง ๆ จะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งยังส่งผลให้ตลาดขาดว่าอัตราดอกเบี้ย
จะเพิ่มสู งขึ้นด้วย ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ จะสร้างแรงกดดันให้ราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) ปรับตัวลดลง
- ดัชนี ขนส่ งและโลจิสติก (TRANS)เป็ นดัชนี ขนส่ งและโลจิสติก ซึ่งมีความสาพันธกับธุรกิ จ ของ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของราคาดัชนี
(TRANS) ก็จะทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
ตัวแปลตำม (Dependent Variable) เป็ นตัวแปนที่ผนั แปรตามตัวแปรอิสระ ซึ่งอาจจะเป็ นการผัน
แปรในทิศทางเดียวกัน หรื อตรงกันข้ามก็ได้ กล่าวคือ เมื่อค่าของตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น ค่าของตัวแปรตาม
อาจจะเพิ่มขึ้น หรื อลดลงก็ได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรตาม คือ ดัชนี ราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน2552ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงการสรุ ปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ ้น บริ ษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ลำดับ
ตัวแปรอิสระ
สัญลักษณ์ทิศทำงควำมสัมพันธ
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1
SET
+
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
2
DJIA
+
อัตราเงินเฟ้อ
3
INF
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
4
EXUS
+
ดัชนีขนส่งและโลจิสติก
5
TRANS
+

เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหุ ้น บริ ษทั ท่า
อากาศยาน จากัด (มหาชน)โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลทุติยภูมรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยการหาความสัมพันธ์ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

แบบจำลองที่ใช้ ในกำรศึกษำ
แบบจาลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพันธ์ของปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ ต่อดัชนี
ราคาหลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท ท่ าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน)ด้ว ยวิธีก ารสร้ างสมการถดถอยเชิ งเส้น พหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาลองดังนี้
AOT = C + β1 DJIA + β2 INF + β3 EXUS + β4 TRANS
โดยที่
AOT
หมายถึง ดัชนีราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)
C
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่
หมายถึง
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
SET
หมายถึง
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
DJIA
หมายถึง
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
EXUS
หมายถึง
ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
INF
หมายถึง
ดัชนี อตั ราเงินเฟ้อ
TRANS
หมายถึง
ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลทุติยภู มิ แบบอนุ กรมเวลา (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมข้อมูล
ย้อนหลังเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพื่อทดสอบตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง 5 ปั จจัย
ได้แก่ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) ,
ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXUS), ดัชนี อตั ราเงินเฟ้อ(INF), ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์
(TRANS)
ตัวแปรตามคือดัชนี ราคาหุ ้น บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)โดยการนาข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ทาการหาค่าสมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวจากนั้นจึงนาตัวแปร
อิสระที่ผ่านการทดสอบมาหาค่าความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามโดยการทาสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple
Regressions) โดยใช้เทคนิคแบบ Enter

กำรนำเสนอข้ อมูล
ในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)จะนาเสนอ
ข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยจะนาเสนอในรู ปแบบของสมการ ตาราง และบรรยาย

ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ ค่ำสถิตเิ บื้องต้น
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุน้ บริ ษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน)โดยได้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) ราย
เดือนตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน2552 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2557รวมระยะเวลา 60เดือนมาใช้ ในการศึกษา
โดยนาข้อมูลที่ ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานซึ่งการวิเคราะห์
เป็ นการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งช่วยให้ การพยากรณ์มีความถูกต้องมากขึ้นและใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ
ดัชนีราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรื อไม่ โดยในการวิเคราะห์ได้ผลออกมาดังนี้
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ตำรำงที่ 4.1 แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Model

Unstandardized Coefficients
B

(Constant)
51.514
SET
0.255
DJIA
0.165
INF
0.372
THB
3.100
TRANS
1.155
a. Dependent Variable: AOT

Std. Error

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta

.121
.038
.032
.036
.036
.039

t

4.250
6.639
5.227
10.212
2.783
3.994

.260
.186
.469
.129
.195

Sig.

.000
.239
.0001
.002
.000
.000

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
.097 15.239
.697 8.137
.783 2.013
.284 2.871
.369 5.283

จากตารางที่ 4. 8 เนื่ อ งจาก การรั น ข้อ มู ล ครั้ งแรกเกิ ด ปั ญ หา Autocorrelation ถ้า หากว่ า เกิ ด ปั ญ หา
Autocorrelation จะต้องใช้ Tolerance และ VIF ในการตัดตัวแปรอิสระบางตัวออก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัด
จะต้องตัดตัวที่ค่า Tolerance น้อยที่สุด หรื อ ตัวที่มีค่า VIF มากที่สุด ซึ่งโดยปกติตวั แปรอิสระที่ใช้ได้จะต้อง
มีค่า Tolerance มากกว่า 0.1 และค่า VIF น้อยกว่า 10 เราจึงเลือกตัดตัวแปลออก 1 ตัว คือ SETดัชนีราคาหุน้
Model

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

B
(Constant)
51.026
DJIA
9.701
INF
4.031
EXUS
2.192
TRANS
7.026
a. Dependent Variable: AOT

Std. Error
0.390
0.081
0.064
0.083
0.390

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance VIF
.409
.023
.106
.120

.067
8.635
0.484
2.326
3.067

.000
.000
.029
.021
.047

.312
.784
.743
.197

4.139
1.039
1.297
1.097

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วทาการรันใหม่จึงได้ขอ้ มูลดังนี้
จากตารางที่ 4.2 การตรวจสอบปั ญหาMulticollinearityได้ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ค่ าสหสัมพัน ธ์ ซึ่งดู จากค่า
Variance inflation factor (VIF) โดยค่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หรื อ 5 ซึ่งจากตารางที่ได้จากการวิเคราะห์
พบว่าค่า VIF ที่ได้ค่าจะอยู่ระหว่าง 2 – 5 ซึ่งค่า 4.139 เป็ นค่าที่ได้สูงสุ ดถือเป็ นระดับที่สามารถยอมรับได้
และเมื่อดูค่า Tolerance ที่ ได้> 0.2 จึงจะไม่เกิดปัญหาMulticollinearity นัน่ หมายถึงตัวแปรอิสระทุกคู่ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ต่อมาทาการตรวจสอบสมมติฐานการทดลองระหว่างตัวแปรตาม กับตัวแปรอิสระทั้ง 5
ตัวโดยทดสอบสถิติทดสอบ F-test ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงกำรวิเครำะห์ ควำมแปรปรวน
ANOVAa
Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares
5146.242

df
4

Mean Square
51476.242

523.823
530.065

55
59

97.311

F
520.064

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: AOT
b. Predictors: (Constant), TRANS, INF, THB, DJIA
ผลจากตารางที่ 4.10 สามารถสรุ ปได้ว่าการคานวณค่า F = 520.064มี ค่ า Sig. = 0.000 ซึ่ ง Sig. <
0.05 ผลคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี ราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หลังจากนั้น ทาการพิจาณาการทดสอบสมติ ฐานระหว่างตัว แปรต้นและตัว แปรตามโดยทาการ
ทดสอบทีละคู่ พบว่าจากตัวแปรอิสระทั้งหมดได้แก่ ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
INDEX) ดัชนี อุต สาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดัชนี อตั ราแลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ (EXUS)
ดัชนี อตั ราเงินเฟ้ อ (INF) ดัชนี ขนส่ งและโลจิ สติก ส์ (TRANS) พบว่า ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET INDEX) ไม่สามารถสะท้อนราคา ดัชนีราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ได้ จึงได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่อีกครั้งด้วยวิธี Multiple Regression Analysis โดยดัชนี ราคาหุ ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)ออก ซึ่งในการวิเคราะห์ใหม่ไม่พบปัญหา Multicollinearity และ
ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี้

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

152

ตำรำงที่ 4.4 แสดงกำรวิเครำห์ ใหม่โดยตัดดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET INDEX)
Model
(Constant)
DJIA
INF
EXUS
TRANS

B

Beta
51.026
9.701
4.031
2.192
7.026

t

.409
.023
.106
.120

Sig
.067
8.635
0.484
2.326
3.067

.000b
.000
.029
.021
.047

R2= 0.976 Adjusted R2 = 0.976 F = 520.064 Sig.F = .000
AOT 51.026+9.701DJIA +4.031INF +2.192EXUS +7.026TRANS
(.067)*** (8.635) *** (0.484) *** (2.326) *** (3.067)***
โดยมีค่า

R2
= 0.981
Adjusted R2
= 0.976
Std. Error of the Estimate
= 9.74836
F – statistic
= 520.064
Significant F
= .000
D.W.
= .908
หมำยเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึงค่า T-statistic
หมายถึง ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยการตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน โดยใช้วิธีการทดสอบของ Durbin-Watson
ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ไม่พบปัญหา ดังนั้นจึงถือว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นอิสระต่อกัน
จากการใช้สถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมการข้างต้นผลการคานวณ
ได้ค่า
F – statis = 520.064 และค่า Significant F = 0.000 จึงสรุ ปได้ว่าตัวที่ส่งผลให้ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0 คือ
ตัวแปรตามไม่มีผลต่อตัวแปลอิสระทั้ง n ตัว แต่ยอมรับ H1 คือ ตัวแปรตามมีผลต่อตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1
ตัว
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สรุปผลกำรวิจยั
จากการศึกษาพบว่าสมมติฐานที่ 1 ถึ ง 4 ถูกยอมรับนั่นหมายความว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวซึ่งคือ
ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) , ดัชนี อตั ราเงินเฟ้อ (INF) , ดัชนี อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXUS)และดัชนีขนส่ งและโลจิสติกส์ (TRANS) มีความสัมพันธ์ กับดัชนีราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนี บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)หรื อตัว แปรตามได้ร้ อ ยละ97.60ส่ ว นที่ เ หลื อ มาจากปั จ จัย อื่ น ๆ2.40 % ซึ่ ง สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังแสดงในสมการถดถอยต่อไปนี้
AOT =-490.954 + .011 DJIA - 13.699 INF + 10.139EXUS + 1.037TRANS
สามารถสรุ ปผลของทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับดัชนี ราคาหุ ้นบริ ษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) ตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ในตาราง 5.1 ดังนี้
ตำรำง 5.1 สรุปผลทิศทำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับดัชนีรำคำหุ้นบริษัท ท่ ำอำกำศยำน
ไทย จำกัด (มหำชน)
สมมติฐำนที่

ตัวแปรอิสระ

ทิศทำงควำมสัมพันธ

1
2
3
4

DJIA
INF
EXUS
TRANS

+
+
+

กำรยอมรับทิศทำงควำมสัมพันธ์
ตำมสมมติฐำนที่ต้งั ไว้

อภิปรำยผล
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เรื่ องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ ้น บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ในการหาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรทั้ง 4ตัวคือดัชนี ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EXUS) อัตราเงินเฟ้อ (INF) และดัชนี ขนส่ งและโลจิสติกส์ (TRANS)โดยใช้วิธี
วิเคราะห์พหุคูณแบบ (All Enter Multiple Regression Analysis) ซึ่งข้อจากัดในการใช้วิธีน้ ีจะได้ค่าตัว แปรที่
แสดงออกมาจะเป็ นตัวแปรที่มีนยั สาคัญที่ 0.05 มี การอภิปรายผลดังนี้
1.ดัชนี อุต สาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)ค่ าตัว แปรที่ ได้ออกมาแสดงว่ามีค วามสัมพัน ธ์ ในทิ ศทาง
เดียวกันกับราคาปิ ดของราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน))ซึ่งพบว่ามีผลที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานในเบื้องต้นคือดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ ของ บริ ษทั ท่าอากาศยาน
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ไทย จากัด (มหาชน) ในทิศทาง เดียวกัน เพราะว่าโดยทัว่ ไปแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะใช้
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็ นตัวชี้นาในตลาดหุน้ ไทยเป็ นหลัก เพื่อนามาอ้างอิงและเปรี ยบเทียบถึงสภาพ
ของตลาดโดยทัว่ ไป และยังใช้เป็ นตัวชี้นาสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ถ้าดัชนี อุตสาหกรรมดาว
โจนส์มีแนวโน้มไปในทิศทางที่สูงขึ้น จะมีผลทาให้ดชั นีราคาหุน้ ของ บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งตรงกับ แสงเพ็ชร ศรี องั คาร (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคา
หุน้ ในกลุ่มพลังงาน: กรณี ศึกษา บริ ษทั ปตท. สารวจ และ ผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นบริ ษทั ปตท. สารวจ และ ผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน) หรื อ “PTTEP” คือ ดัชนี ราคาหุ ้นพลังงาน (SETE) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน (Int)
ดัช นี อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัช นี ราคาผูบ้ ริ โภครายเดื อ น (CPI) โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นัน่ คือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน
มีแนวโน้มสูงขึ้นจะทาให้การเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ บริ ษทั ปตท. สารวจ และ ผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามไป
2. อัตราเงินเฟ้อ (INF) ค่าตัวแปรที่ได้ออกมาแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันกับ
ราคาปิ ดของราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ซึ่งพบว่ามีผลสอดคล้องกับสมมติฐานใน
เบื้องต้นคือเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบทาให้ราคาปิ ดของราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) เพิ่มสูงขึ้นด้วยถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสู งขึ้นแสดงว่าราคาสิ นค้าและบริ การโดยทัว่ ไปในระบบ
เศรษฐกิจสู งขึ้นเรื่ อยๆซึ่ งก็จะมีผลทาให้ค่ าของเงินที่ เราถืออยู่ลดลงความต้องการซื้ อหุ ้นของนักลงทุ น ก็
เพิ่มขึ้นด้วยส่ งผลทาให้ราคาปิ ดของราคาหุ ้นบริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)สู งตามไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ นคริ น ทร์ ปาร์ มวงศ์ (2550) เรื่ องปั จ จัยทางเศรษฐกิจที่ กาหนดดัชนี ราคาหุ ้น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและดัชนี หมวดธุ รกิจทั้ง 4 นั้น ได้ แก่ อตั ราแลกเปลี่ย นเงิน บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐฯที่มี
ความสัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ดชั นี ราคาผูบ้ ริ โภคดัชนี การลงทุนภาคเอกชนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดุล
บัญชี เดินสะพัดและปริ มาณเงินระบบเศรษฐกิจตามลาดับซึ่งปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ นามาค้นคว้า
อิสระนั้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดัชนี ตลาดหลักทรัพย์และหมวดธุรกิจทั้ง 4 ได้มากกว่าร้อยละ 80
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่ นามาทาการค้นคว้าอิสระยังมี ความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ เช่ น ปริ มาณเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของนักเศรษฐกิจการเงินนิยมที่ บอกถึงความสัมพันธ์ ของ ปริ มาณเงินที่ จะส่งผลต่อระดับราคา
และอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการลงทุ นและส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเมื่อปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ ระดับราคาสูงขึ้นและอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ของเงินและระดับราคาสินค้าเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นทาให้
นักธุรกิจคาดการณ์ ไว้ว่าสามารถหาผลกาไรจากการลงทุนก็ได้จะลงทุนมากยิง่ ขึ้นในที่ สุดการจ้างงานและ
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ระดับรายได้ก็จ ะสู งขึ้น และผลก าไรของบริ ษทั ก็เพิ่มสู งขึ้ นตามซึ่ งจะส่ งผลให้ ราคาหุ ้น เพิ่มสู งขึ้ น และ
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมี ความสัมพันธ์ กันในลักษณะตรงข้าม
3. อัต ราแลกเปลี่ยนเงิ น บาทต่ อเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐฯ (EXUS) ค่ าตัว แปรที่ ได้ออกมาแสดงว่ า มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับราคาปิ ดของราคาหุน้ บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)ซึ่งพบว่ามีผล
ที่สอดคล้องกับสมมติฐานในเบื้องต้นคือ เมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุน้ ก็จะปรับตัวลดลงด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมักจะอ่อนตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้นกั ลงทุนเทขายหุน้ เนื่องจากความ
ไม่แน่นอนของผลประกอบการของบริ ษทั มีมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ดังนั้น เมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง
ทาให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผูท้ ี่เข้ามาลงทุนในบริ ษทั และทาให้ราคาหุน้ ของบริ ษทั ปรับตัว ลดลง
ตามไปด้วยซึ่งตรงกับการค้นคว้าอิสระด้วยตนเองของ ชัยภัทร เลิศจารุ โชคขจร(2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มบริ การ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี
หลักทรัพย์กลุ่มบริ การใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบอนุ กรมเวลารายเดือนตั้งแต่ ธันวาคม 2547 ถึงเมษายน 2551
ด้วยสถิติกาลังสองน้อยที่สุด ( Ordinary Least Squares -OLS) โดยปัจจัยที่ทาการศึกษาได้แก่ดชั นีหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ดัชนี ดาวน์โจนส์ ผลการศึกษาพบว่า
ดัชนี หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดัชนี ดาวน์โจนส์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ
ส่ ว นอัต ราแลกเปลี่ยนเงิ น บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริ ก ามีค วามสัมพัน ธ์ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ามอย่า งมี
นัยสาคัญ
4. ดัชนีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ค่าตัวแปรที่ ได้ ออกมาแสดงว่าค่าตัวแปรที่ได้ ออกมาแสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาปิ ดดัชนีราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)ซึ่งตรง
กับ สมมุ ติ ฐานที่ ต้ ังไว้ คื อ บริ ษัท ท่ า อากาศยาน จ ากัด (มหาชน)ซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ การบิ น ขนส่ ง มวลชน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของราคาดัชนีขนส่งและโลจิสติก (TRANS) ก็จะ
ทาให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเติม
เดช จิมากุลโกมล (2550) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยกาหนดดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์เพื่อ
ศึก ษาเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดดัชนี ร าคาหุ ้น กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ระหว่าง ปี 2552 –2553 ด้ว ยวิธีการ
สมการถดถอยน้อยที่สุด ซึ่งมีตวั แปรอิสระในการศึกษา คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นเดือน ราคา
ค่าระวางเรื อเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทยเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารประเทศสหรัฐอเมริ กาเฉลี่ยรายเดือน ราคาน้ ามันดิบ NYMAX ตัวแปรตาม คือดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่ม
ขนส่ งและโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบวาดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้ นเดือน ราคาค่าระวางเรื อเฉลี่ย
รายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทยเฉลี่ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคารประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
เพื่อศึก ษาเกี่ ย วกบปั จ จัย ก าหนดดัชนี ร าคาหุ ้น กลุ่มขนส่ งและโลจิ สติ ก ส์ ส่ ว นราคาน้ ามัน ดิ บ NYMAX
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุน้ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จำกกำรวิจยั
จากการค้นคว้าอิสระเรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหุ ้นของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)มีขอ้ เสนอแนะสรุ ปได้ดงั นี้
1.ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ประกอบในการตัดสิ นใจเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ได้แต่การลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู งนักลงทุนควรหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การตัดสิ นใจลงทุนไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของปั จจัยพื้นฐานที่ ประกอบไปด้วยปั จจัยทางการเมืองปั จจัยของ
อุตสาหกรรมหรื อแม้แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นามาใช้ในการค้นคว้าอิสระ
ครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนน้อยอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมคือปัจจัย
ทางเทคนิคซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีการค้นคว้าข้อมูลในอดีตไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลตลาดรวมถึงราคาหุน้ ปริ มาณในการ
ซื้อขายแต่ละวันและเทคนิคอื่นๆที่ ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ออกมาทั้งนี้เพื่อดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอดีต
แล้วมาวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบนั
2.จากผลการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่ อดัชนี บริ ษ ัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)นั้นเราสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปทาการวางแผนในการลงทุนในหุ ้นที่เกี่ยวกับบริ ษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน)ซึ่งปัจจุบนั มีอตั ราการเติบโตสูงทั้งในด้านของรายได้และผลกาไรซึ่งจะส่งผล
ต่อผลตอบแทนแก่นกั ลงทุนในรู ปแบบเงินปันผล รวมทั้งแนวโน้มในการลงทุนจากนักลงทุนที่มีเพิ่มมากขึ้น
อันเห็นได้จากราคาหุ ้นที่ถีบตัวสู งขึ้นมากในปั จจุ บนั เนื่ องจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนรวมทั้งตลาดหุ ้น
โดยรวมมีทิศทางที่เป็ นบวกและกาลังเจริ ญเติบโต
3.เนื่ องจากการลงทุนในบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) นั้นมีความเสี่ ยงสู งอันเนื่องจาก
ปริ มาณของผูพ้ ฒั นาบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มีเป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้เหมือนกับปี 2540 ดังนั้นผูล้ งทุนในธุรกิจประเภทนี้ ควรที่จะทาการศึกษา
ข้อมูลอย่างระมัดระวัง รวมทั้งทาความเข้าใจในปัจจัยที่อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)นี้ ที่จะส่ งผลต่อมูลค่ าและราคาไม่ว่าจะเป็ นในรายบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ก็ตาม เพื่อช่วยให้นัก
ลงทุนทาการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเสี่ยงให้นอ้ ยลง
งำนวิจยั ที่เกีย่ วเนื่องในอนำคต
1.การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้นาตัวแปรที่ เป็ นตัวแปรทางเศรษฐกิจหลักๆมาใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ไม่สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาหุน้ กลุ่มบริ ษทั ได้มากนักดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรค านึ งถึงตัวแปรที่ มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและปั จจัยอื่นๆที่
นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นปัจจัยทางการเมืองปัจจัยของตัวบริ ษทั หรื อของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ
และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่ งของปั จจัย พื้นฐานดังนั้น การ
ค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรใช้ปัจจัยทางเทคนิคควบคู่ไปด้วย
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3. จากการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนี บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน)
นั้นนอกจากปั จจัยข้างต้นที่ใช้ในการศึกษาแล้วนั้น ควรใช้ตวั แปรที่เล็กลงและใกล้เคียงกับบริ ษทั มากที่สุดมา
ใช้ทาการวิเคราะห์โ ดยอาจใช้วิธีก ารวิเคราะห์ค วามสามารถในการทาก าไรของบริ ษ ัทจากงบการเงิ น
ย้อนหลัง ก าไรต่ อหุ ้น (Earing per share) อัต ราผลตอบแทนของเจ้าของในทางบัญชี (Return of Equity
(ROE)) การวิเคราะห์ความเสี่ ยงของบริ ษทั ทั้งในด้านของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ ยงของหุ ้น
และ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เพื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งจะ
ทาให้ผลที่ได้รับนั้นใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิว ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์
FFACTORS INFLUENCING TOWARD DECISION IN CHOOSING SERVICE
DERMATOLOGIST SKIN CLINIC: A CASE STUDY OF PORNKASEM CLINIC AT
SIAM CENTER BRANCH.
ภัสส์ศิรัส ศรี อาํ พัน1

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

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้บริ การและปั จจัยทางการตลาดทางด้าน
บริ การ ราคา สถานที่ให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษา
ผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุ งเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเชิ ง
สํารวจจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมุติฐาน มีการใช้สถิติ
ได้แก่ t – test, F - test และ One Way Anova โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อย
ละ 88.0 ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และมีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 32.8
2. พฤติกรรมในการใช้บริ การของลูกค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ารับการบริ การจากพรเกษม
คลินิก สาขาสยามเซ็นเตอร์ ประเภท รักษาสิ ว มากที่สุด ส่ วนสาเหตุที่เข้ารับบริ การ คือ แก้ไข ปั ญหาสิ ว วัน
และเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริ การจากพรเกษมคลินิก คือวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. เข้ารับการบริ การ
จากพรเกษมคลินิกใน 1 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อเข้ารับบริ การแล้วก็เลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ของคลินิกจากพรเกษม
หลังจากเข้ารับบริ การจากพรเกษมคลินิกแล้วสามารถเห็นผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับบริ การ 501-1,000 บาท/ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เข้ารับการบริ การจากพรเกษมคลินิกเนื่ องจาก
เพื่อนแนะนํา และเมื่อได้เข้ารับการบริ การจากพรเกษมคลินิกแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปเข้าคลินิกรักษาผิวพรรณ
อื่นอีก
1

อาจารย์ประจําหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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3. ปัจจัยทางการตลาดในต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณจําแนกได้
7 อันดับโดยเรี ยงตามอันดับของค่าเฉลี่ยโดยรวมในแต่ละด้านได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านสถานที่มีอิทธิ พลมากเป็ น
อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพเป็ นอันดับสองโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65
ปั จจัยด้านขั้นตอนการบริ การเป็ นอันดับสาม โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.63 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริ การเป็ นอันดับ
สี่ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ปั จจัยด้านบุคลากรเป็ นอันดับห้า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.32 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเป็ นอันดับหก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 และปั จจัยด้านราคาเป็ นลําดับสุ ดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
2.88
คําสํ าคัญ : การบริ การ, คลินิกรักษาผิว, พรเกษมคลินิก
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ABSTRACT
This research aimed to explore customer behavior and marketing factors in services, cost, location
and promotion which affected customers’ decision in choosing skincareclinic in Bangkok: a case study of
Pornkasem Clinic, Siam Center. This research was exploratory study. The sample included 400 people.
The research instrument was a questionnaire. The statistics applied in this study included frequency,
percentage, mean, hypothesis testing, t-test, F-test and One Way Anova. The statistical significance was at
0.05. The results were as follows.
1. A majority of customers was females (67.3%) aged between 21-25 years (48.5%). Most of
them graduated bachelor’s degrees (58.0%), were single (88.0%), were students/university students
(40.5%) and had monthly income between 10,001 – 15,000 baht (32.8%).
2. Most of the customers used acne treatment at Pornkasem Clinic, Siam Center. The major cause
was acne treatment. The most frequently visited date and time was on Sunday during 14.01 – 16.00. They
visited the clinic once a week. When receiving the treatment, they also bought the clinic products. The
results would appear within a week after having the treatment. The treatment cost 501 – 1,000 bath/visit.
Most of the sample visited Pornkasem Clinic because of friends’ suggestions. After receiving the
treatment at Pornkasem Clinic, they would not visit other skincare clinics.
3. The marketing factors affecting customers’ decision in choosing skincare clinic could be
divided into 7 aspects by the overall averages of each aspect as follows. The location was ranked the first
with an average of 3.66. The physical aspect was ranked the second with an average of 3.65. The service
procedureswere ranked the third with an average of 3.63. The products/services were ranked the fourth
with an average of 3.56. The staff was ranked the fifth with an average of 3.32. The marketing promotion
was ranked the sixth with an average of 3.04. The cost was ranked the last with an average of 2.88.
KEYWORDS: DERMATOLOGIST SKIN CLINIC, PORNKASEM CLINIC
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บทนํา
ไก่ งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ยังคงเป็ นคําพังเพยที่ใช้ได้เสมอทุกยุคทุกสมัย การมีรูปร่ าง
หน้าตาสวยงาม ตั้งแต่หวั จรดปลายเท้า นับเป็ นสิ่ งสําคัญ เป็ นจุดแรกที่ผคู ้ นสัมผัสได้ การมีรูปร่ างที่สมส่ วน
มีโครงหน้าที่ได้รูปสวยงาม ย่อมเป็ นที่ประทับใจของผูพ้ บเห็น แต่ยงั มีส่ิ งสําคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้
บุ คคลผูน้ ้ ันดู ดี เป็ นสง่ ามากขึ้ น และช่ วยเสริ มบุคลิ กให้ชวนมองและเป็ นที่ ประทับใจมากยิ่งขึ้น นั่นคือ
ผิวพรรณโดยผูท้ ี่มีสุขภาพดีที่สุดคือ ผิวพรรณโดยผูท้ ี่มีสุขภาพผิวที่ดี มีผวิ หน้าที่สดใสนุ่มเนียน ไร้สิว ไร้ฝ้า
ปราศจากรอยด่างดํา ริ้ วรอยเหี่ ยวย่นบนใบหน้า มีผวิ พรรณที่เปล่งปลัง่ เต่งตึง เรี ยบเนี ยน นั้นเป็ นสิ่ งที่มีค่ายิง่
การรักษาผิวพรรณให้สวยและมีสุขภาพที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดสิ ว กระ รอยด่างดํา หรื อว่าริ้ วรอย
เหี่ ยวย่น ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอายุ การแก้ไขจุดบกพร่ องที่มีมาแต่กาํ เนิ ด เช่น ปาน ไฝตลอดจนโรค
ผิวหนังที่อาจเกิดขึ้นกับผิวพรรณได้ คลินิกรักษาผิวพรรณ จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คาํ แนะนําปรึ กษา
และบริ การเสริ มการรักษาอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค โดยแพทย์ผทู ้ ี่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ และบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ
ในปั จจุบนั นี้ ธุรกิจคลินิกรักษาผิวพรรณ ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น จากเดิมเป็ นเพียง
ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเด็กวัยรุ่ น แต่ปัจจุบนั ได้ขยายตลาดสู่ ผบู ้ ริ โภค
ระดับกลางและล่ างมากขึ้น กลุ่มพนักงานหน่ วยงานเอกชน อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด กลุ่มนักเรี ยน
นักศึกษา เริ่ มตั้งแต่อายุ 15-20 ปี โดยแต่ละแห่ งจะมีมากมายหลายสาขาผูบ้ ริ โภคได้เข้าไปใช้บริ การ มีท้ งั
คลิ นิ ก ที่ ก่ อ ตั้ง อย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมายและไม่ ถู ก กฎหมาย พัฒ นาการธุ ร กิ จ คลิ นิ ก เพื่ อ ความงามของ
เมืองไทยเริ่ มต้นเมื่อ 10 กว่าปี ก่อนที่มีคลินิกความงามเกิดขึ้นจํานวนมากกว่า 1,000 แห่ ง ไม่แพ้ร้านสะดวก
ซื้ อ เนื่ องจากกระแสทัว่ โลกตื่นตัวเรื่ องสุ ขภาพและความงาม ทําให้แต่ละรายเปิ ดศึกสงครามราคา หลายราย
ต้องปิ ดกิจการ และ เหลือเพียง 3 แบรนด์ ที่แข็งแกร่ งสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ นัน่ คือ วุฒิศกั ดิ์คลินิก, พรเกษม
คลินิก และ นิติพลคลินิก ปั จจุบนั มูลค่าการตลาดธุรกิจนี้รวมปี หนึ่งไม่ต่าํ กว่า 10,000-12,000 ล้านบาท และมี
อัตราการเติบโต
แต่ละปี เฉลี่ย 25% โดยมี 3 แบรนด์หลักที่ยงั มีกิจกรรมและมีการเคลื่อนไหวทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง (หนังสื อพิมพ์บิสิเนสไทย ประจําวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551)
จึงทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงเพื่อผลกําไรที่มีมากขึ้น มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากต่างประเทศมาใช้ ในการดูแลรักษาหรื อแก้ไขจุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับผิวพรรณให้ครบวงจรมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การรักษาลดรอยแผลเป็ นบนใบหน้าด้วยวิธีไอออนโต (IONTO), โฟโน (PHONO) การกรอผิว
ด้ว ยผงคริ ส ตัล MD (MICRODERMABRASION), การรั ก ษารอยตี น กาและรอยย่ น ที่ ห น้า ผากด้ว ยสาร
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Botox, ยกกระชับ ใบหน้า ด้ว ย AHA (ALPHA-HYDROXY ACOD), การกรอหน้า ด้ว ยผลึ ก แก้ว การฉี ด
คอลลาเจน (CLOOAGEN), ลดไขมันเฉพาะส่ วนด้วยเครื่ อง CARBOXY, การรักษาปาน ไฝ ด้วยแสงเลเซอร์
ซึ่ งการทําเลเซอร์ มีหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ไอพีแอลเลเซอร์ (IPL LASER) และ (APOLLO LASER) ฯลฯ
ตลอดจนการวิจยั และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาควบคู่กบั การรักษาผิวพรรณด้วย จึงเห็นได้ว่าธุ รกิจคลินิก
รักษาผิวพรรณมีการแข่งขันกันสู งและมีแนวโน้มจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้ธุรกิจมีการใช้ ทั้งการโฆษณา การใช้
เทคนิ คการบริ หาร การดึ งตัวบุคลกร และถึงแม้เศรษฐกิจจะตกตํ่า ผูบ้ ริ โภคมีการออมมากขึ้น คู่แข่งขันมี
จํานวนมากขึ้นในกรุ งเทพมหานคร แต่ธุรกิจประเภทนี้ ยงั คงสร้างผลกําไรได้ เพราะแนวโน้มการดูแลรักษา
ใบหน้าให้ดูสดใส มีสุขภาพดีกาํ ลังเป็ นที่ตอ้ งการและกระจายวงกว้างครอบคลุมถึงผูช้ ายที่สนใจในการดูแล
ใบหน้าตลอดจนทั้งร่ างกายด้วย ดังนั้นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจําเป็ นสําหรับ
ผูป้ ระกอบการที่ทาํ ธุ รกิ จประเภทนี้ และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะทําธุ รกิจประเภทนี้ ควรทราบเพื่อใช้ในการ
วางแผนและการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา การตัดสิ นใจเข้ารับบริ การจากคลินิกรั กษา
ผิวพรรณนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา
พรเกษมคลินิก เป็ นการศึกษาถึงการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การจากคลินิกรักษาผิวพรรณ เพื่อนําข้อมูลและผลที่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มาเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิจสําหรับบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ และการพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดใน การนําเครื่ องมือทางการตลาดที่เหมาะสมมาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค
ให้เข้ามาใช้บริ การต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยาม
เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางตลาดทางด้านบริ การ ราคา สถานที่ให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยามเซ็นเตอร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ ท างด้า น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ างกัน ที่ มีต่อปั จ จัย การตัด สิ น ใจเลื อกใช้บริ การคลิ นิ ก รั ก ษาผิว พรรณ
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กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยามเซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์/
บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่การใช้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบริ การ
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดของสถานเสริ มความงามที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการ
เลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา
สยามเซ็นเตอร์
2. ขอบเขตด้า นประชากร : ศึ ก ษาเฉพาะผู ้บ ริ โภคที่ ใ ช้บ ริ การคลิ นิ ก รั ก ษาผิ ว พรรณในเขต
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ผล
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 15 ธันวาคม 2557

สมมติฐานในการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษม
คลินิก สาขา สยามเซ็นเตอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่การใช้
บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่าง
กัน
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการคลินิก
ผิวพรรณ กรณีศกึ ษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์
ประกอบด้ วย
- ด้ านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product)
- ด้ านราคา (Price)
- ด้ านสถานที่การให้ บริการ (Place)
- ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
- ด้ านบุคลากร (People)
- ด้ านขันตอนการบริ
้
การ (Process)
- ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident)

นิยามศัพท์ เฉพาะทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. คลินิกรักษาผิวพรรณ หมายถึง สถานที่ที่ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลรักษาผิวหน้า และผิวกาย ผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไป เช่น รักษาสิ ว ฝ้า กระ เกลื้อน ปาน จุดด่างดํา ฯลฯ
2. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง เพศหญิงและชาย ที่ใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณกรณี ศึกษา พรเกษมคลินิก
สาขาสยามเซ็นเตอร์ เพื่อต้องการคําแนะนําและแก้ไขหรื อการรักษาจุดบกพร่ องที่เกิดแก่ผวิ พรรณจากแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่จบทางด้านการแพทย์ และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา
ผิวพรรณและให้คาํ ปรึ กษาเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (จิตวิทยา) (Dermatologist)
4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคู่กบั การรักษา หมายถึง ยาที่รักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น สิ ว ฝ้า กระ เกลื้อน
ปาน จุดด่างดํา หน้าขาวใส ฯลฯ เพื่อช่วยให้การรักษานั้นมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. พนักงานที่ให้บริ การ หรื อเจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการฝึ กฝนสําหรับการใช้บริ การด้าน
ต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ เช่น กดสิ ว การทําไอพีแอลเลเซอร์ (IPL
LASER) และ (APOLLO LASER) ฯลฯ
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6. เทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง เครื่ องมือที่นาํ มาช่วยในการรักษา เพื่อให้การรักษานั้นเห็นผล
เร็ วยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยีในการรักษาเพื่อให้ใบหน้ากระจ่างใส ลดริ้ วรอยและยกกระชับผิวหน้า, การใช้
เลเซอร์ เพื่อทําการรักษาการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าไปกระตุน้ ให้มีการสร้างคอลลาเจน ฯลฯ
7. ปัจจัยด้านการรับรู ้ หมายถึง การศึกษาทางด้านปัจจัยด้านบรรยากาศของคลินิก (บรรยากาศภายใน
ร้าน และการตกแต่งภายในร้าน) และปั จจัยด้านเวลา (ช่วงเวลา ในการรับบริ การ)
8. พรเกษมคลินิก หมายถึง คลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่ งในครั้งแรกเป็ นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิ ดทําการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อ
สุ นทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็ นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็ น พรเกษมคลินิก โดยรักษาและ
ดูแลสุ ขภาพผิวด้วยทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งล้วนแต่เป็ นแพทย์เฉพาะทาง
ผิวหนังที่ผา่ นการศึกษาวิชาแพทย์ทวั่ ไปเป็ นเวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็ นเวลา
อย่างน้อยอีก 3 ปี และได้รับวุฒิบตั ร หรื อ อนุ มตั ิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) จากแพทย์สภา จึง
เชื่ อมัน่ ได้ว่า เมื่อมารักษาที่ พรเกษมคลินิก จะได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับ
สากล เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้กบั คนไข้ของคลินิก และผสมผสานนวัตกรรมในการรักษาเพื่อให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
9. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยปั จจัยที่สาํ คัญ 4
ปั จจัย ได้แก่สินค้า (Product) ราคา (Price) การกระจายสิ นค้า (Place) และการส่ งเสริ มสิ นค้า (Promotion) ซึ่ง
ในการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น จะเป็ นการกําหนดกลยุทธ์ของปั จจัยทั้ง 4 นี้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบรายละเอียดปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนํามาใช้วิเคราะห์วางแผนการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. ทราบพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิก สาขาสยามเซ็น
เตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่อนํามาใช้ก าํ หนดกลยุทธ์ต อบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
3. ทราบปั จจัยทางการตลาดทางด้านบริ การ ราคา สถานที่ให้บริ การ และการส่ งเสริ มการขายที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิก สาขา สยามเซ็นเตอร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนํามาใช้วางแผนพัฒนาทางด้านการตลาด ของพรเกษมคลินิก
4. ทราบปั จจัยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับ ปั จจัยการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ เพื่อนําไปปรับใช้ในการสนองตอบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
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วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ และใช้วิธีสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก ศึกษาจากกลุ่มผูห้ ญิงผูช้ าย ไม่
จํากัด อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพระดับการศึกษา จํานวน 400 คน ที่เคยใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะผูท้ ี่มาใช้บริ การในพรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น ผูว้ ิจยั ได้
แจกแบบสอบถามระหว่า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม ถึ ง 1 พฤศจิ ก ายน 2557 แล้ว จึ ง วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา และโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อย
ละ 88.0 ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และมีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 32.8
2. พฤติกรรมในการใช้บริ การของลูกค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ารับการบริ การจากพรเกษม
คลินิก สาขาสยามเซ็นเตอร์ ประเภท รักษาสิ ว มากที่สุด ส่ วนสาเหตุที่เข้ารับบริ การ คือ แก้ไข ปั ญหาสิ ว วัน
และเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริ การจากพรเกษมคลินิก คือวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. เข้ารับการบริ การ
จากพรเกษมคลินิกใน 1 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อเข้ารับบริ การแล้วก็เลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ของคลินิกจากพรเกษม
หลังจากเข้ารับบริ การจากพรเกษมคลินิกแล้วสามารถเห็นผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับบริ การ 501-1,000 บาท/ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เข้ารับการบริ การจากพรเกษมคลินิกเนื่ องจาก
เพื่อนแนะนํา และเมื่อได้เข้ารับการบริ การจากพรเกษมคลินิกแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปเข้าคลินิกรักษาผิวพรรณ
อื่นอีก
3. ปัจจัยทางการตลาดในต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณจําแนกได้
7 อันดับโดยเรี ยงตามอันดับของค่าเฉลี่ยโดยรวมในแต่ละด้านได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านสถานที่มีอิทธิ พลมากเป็ น
อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพเป็ นอันดับสองโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65
ปั จจัยด้านขั้นตอนการบริ การเป็ นอันดับสาม โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.63 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริ การเป็ นอันดับ
สี่ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ปั จจัยด้านบุคลากรเป็ นอันดับห้า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.32 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเป็ นอันดับหก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 และปั จจัยด้านราคาเป็ นลําดับสุ ดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
2.88
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จากการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ ยกเว้นด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการ
บริ การ และด้านกายภาพ เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณแตกต่างกัน
ในทุกๆ ด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึ กษา มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรั กษาผิวพรรณ ไม่
แตกต่ างกันในด้า นผลิ ตภัณฑ์และด้า นลักษณะทางกายภาพ ยกเว้นด้านราคา ด้านสถานที่ การส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านบุ คลากร และด้านขั้น ตอนการบริ ก าร มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก รั ก ษา
ผิวพรรณ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรั กษาผิวพรรณ ไม่
แตกต่างกันในด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านขั้นตอนการบริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ยกเว้น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาดและด้านบุคลากร บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษา
ผิวพรรณ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่
แตกต่ า งกัน ในด้า นราคาและด้า นขั้น ตอนการบริ ก าร ยกเว้น ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นสถานที่ การส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารคลิ นิก รั ก ษา
ผิวพรรณ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6. ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลด้านรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อน มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้บริ ก ารคลิ นิ ก รั ก ษา
ผิวพรรณ แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิก ในเขตกรุ งเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่การใช้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ขั้นตอนการบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน การอภิปรายผลแบ่งได้เป็ นดังต่อไปนี้
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ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมในการใช้ บริการของลูกค้ า
กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้ารับการบริ การจากพรเกษมคลินิก สาขาสยามเซ็น
เตอร์ ประเภท รักษาสิ ว มากที่สุด จํานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 และเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของคลินิก
มากที่สุด แต่ขดั แย้งกับพูลศรี เขตโสภณ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความรู ้ในการ
รักษาสิ วของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิจยั พบว่าเมื่อเป็ นสิ วจะ
ซื้อยารักษาสิ วจากร้านขายยา และ คลินิกแพทย์มากที่สุด

ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการคลินิกรักษาผิวพรรณ
ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ มีอิทธิ พลโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.56 ปั จจัยด้าน
สถานที่ มี อิทธิ พลโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.66 ปั จจัยด้านขั้นตอนการบริ การ มี
อิทธิ พลโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พล
โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ท่ี 3.65 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี รนันท์ ชู วีระ (2549 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การรักษา สิ ว
ฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในจังหวัดเชี ยงใหม่โดยผลการศึกษาพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญด้านกระบวนการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่ าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรประภา สมศัก ดิ์ (2544 : บทคัด ย่อ)ทําการศึ กษาเรื่ อง ปั จ จัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้ผวิ หน้าขาวของสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงราย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการจัดจําหน่ ายในระดับมากเช่ นกัน
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีจาํ หน่ ายทัว่ ไปในห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าสมัยใหม่ การจัด
สิ นค้าไว้ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน สถานที่ที่จาํ หน่ายมีที่จอดรถสะดวก การจัดสิ นค้าไว้ในตําแหน่ งที่
หยิบง่าย การแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย สถานที่จาํ หน่ายใกล้บา้ น การมีพนักงานขายบริ การ และการจัดส่ งสิ นค้า
ถึงที่บา้ นหรื อที่ๆ สะดวกต่อการพบ
ในส่ วนของปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดนั้นพบว่า ปั จจัยด้านราคามีอิทธิ พล
โดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พล
โดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.04 ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ธี รนันท์ ชู วีระ (2549 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การรักษา สิ ว
ฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในจังหวัดเชี ยงใหม่โดยผลการศึกษาพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57
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ดังที่ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 11) กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่าย
เพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า รวมถึงมีการจัดจําหน่ายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง

การทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณแตกต่างกัน ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการบริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านเพศ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของที่นงั่ รอรับบริ การทีเพียงพอ/เหมาะสม
ห้องนํ้าที่สะอาดและเพียงพอ และมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของมีความถนัดและ
เชี่ยวชาญ มีมารยาทดี และมีความเต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่แตกต่างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า
เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นที่แตกต่างในเรื่ องของได้รับยาจากทางร้านตามปั ญหาที่เกิ ดเป็ นตาม
ความจําเป็ น
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณแตกต่างกันใน
ทุกปั จจัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษา
มูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์ ของร้าน Beauty
Face จากผลการศึกษาพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของได้รับยาจากทางร้าน
ตามปั ญหาที่เกิดเป็ นตามความจําเป็ น เช่นเดียวกับงานวิจยั ที่พบว่าอายุที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่าง
กันในด้านราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านขั้นตอนการบริ การ ซึ่ งขัดแย้งกับ
งานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั
ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของอุปกรณ์/เครื่ องมือ/ทางการแพทย์ที่สะดวกและทันสมัย ซึ่ งจากงานวิจนั ที่
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ได้ท าํ การศึ ก ษามานั้น อายุที่ ต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก รั ก ษาผิว พรรณด้า น
ผลิตภัณฑ์
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาดและด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549
: บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์
ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างใน
เรื่ องของการบริ การของสถานเสริ มความงามร้าน Beauty Face โดยทั้ง 2 งานวิจยั พบว่า สถานภาพที่ต่างกันมี
ผลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณด้านบริ การไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่างกัน
ในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นสถานที่ การส่ ง เสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร และด้านลัก ษณะทางกายภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์ ของร้ าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างในเรื่ องของการบริ การของสถานเสริ มความงามร้าน Beauty Face
โดยทั้ง 2 งานวิจยั พบว่า อาชี พ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของที่น่งั รอรับบริ การที่
เพีย งพอ/เหมาะสม ห้องนํ้า ที่ สะอาดและเพีย งพอ โดยทั้ง 2 งานวิจ ัย พบว่า อาชี พที่ ต่างกัน มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ ด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณ
แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นภาภรณ์ ยัง่ ยืน (2549 :
บทคัดย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามแบบบิวตี้ แคร์
ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างใน
เรื่ องของการบริ การของสถานเสริ มความงามร้ า น Beauty Face โดยทั้ง 2 งานวิ จ ัย พบว่ า รายได้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่ องของอุปกรณ์/เครื่ องมือ/ทางการแพทย์ที่สะดวกและทันสมัย
ซึ่ งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูป้ กครองต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณด้าน
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ (Product/Service)
ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้มีปริ มาณยาทีเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่ องจากปริ มาณยาที่ได้รับในแต่ละ
ครั้งนั้น ใช้ได้ประมาณ 1 เดือนซึ่งส่ งผลให้ตอ้ งเข้ามาพบแพทย์เป็ นประจําทุกเดือน

ด้ านราคา (Price)
ค่ารั กษาพยาบาลในแต่ละครั้ งมีราคาสู งเกิ นไปเพราะเนื่ องจากบางครั้ งอาจต้องมี การพบแพทย์
ประจําเดือนเกือบทุกอาทิตย์ จึงส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสู ง ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้มีการลด
ราคาทั้งในส่ วนค่ารักษา ค่ายาและค่าเครื่ องสําอางที่ได้รับแต่ละครั้งให้ลดน้อยลงกว่าเดิม

ด้ านสถานที่การให้ บริการ (Place)
ควรมีขยายสาขาให้ครอบคลุมทัว่ ถึงมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั เพราะเนื่ องจากในละแวกที่พกั
อาศัยไม่มีคลินิกบริ การ จึงต้องใช้ช่วงเวลาที่เข้ามาเดินซื้อสิ นค้าในสยามเซ็นเตอร์และเข้ามารับการรักษาด้วย
แต่ บางครั้ งถ้าต้อ งการไปสาขาอื่ น ๆ ก็อาจจะไกลเกิ น ไปไม่ สะดวกที่ จ ะเดิ น ทาง จึ งต้องการให้มี ส าขา
ครอบคลุมมากกว่าที่เป็ นอยู่

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
พรเกษมคลินิก ไม่มีการส่ งเสริ มการตลาดมากนัก ต้องการให้มีการจัดทําการส่ งเสริ มการตลาดให้
มากกว่าเดิม เช่น การที่เราเป็ นลูกค้าประจําควรมีส่วนลด หรื อรักษาครบตามจํานวนที่กาํ หนดได้รับการรักษา
ฟรี 1 ครั้ง ซื้อทั้งคอร์สการรักษาแล้วมีส่วนลดเพิ่มเติมจากที่มีการลดอยูใ่ นปั จจุบนั ฯลฯ ต้องการให้มีส่วนลด
มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบนั

ด้ านบุคลากร (People)
บุคลากรของพรเกษมคลินิกให้บริ การแก่ลูกค้ายิม้ แย้มแจ่มใส ซึ่งอาจเกิดการที่มีจาํ นวนลูกค้ามากแต่
บุคลากรก็ควรใส่ ใจแก่ลูกค้าทุกคน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ด้ านขั้นตอนการบริการ (Process)
ลู ก ค้า ที่ ร อรั บ บริ ก ารนั้น ต้อ งรอนานมาก ต้อ งการให้ ค ลิ นิ ก วางระบบการจัด การลู ก ค้า ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื ออาจจะทําการนัดเวลาที่จะให้ลูกค้ามาใช้บริ การอีกครั้ งหลังจากลงรายละเอียดที่จะใช้
บริ การแต่ละอย่างแล้ว เพื่อที่ลูกค้าจะได้สามารถเดินซื้ อสิ นค้าภายในสยามแล้วจึงกลับมาใช้บริ การตามเวลา
ที่ทางคลินิกกําหนด
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาคลินิกรักษาผิว พรเกษมคลินิก สาขาอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยความสําคัญของแต่ละ
สาขาอย่างแท้จริ ง หรื อศึกษาคลินิกอื่นๆ เช่น วุฒิศกั ดิ์คลินิก หรื อ นิ ติพลคลินิก เพื่อนํามาปรับกลยุทธ์ ของ
พรเกษมคลินิก
2. เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง ทางผูว้ ิจยั จึงเสนอให้การวิจยั
ครั้งต่อไป ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายเพื่อหาข้อแตกต่างเนื่องจากในปั จจุบนั นี้การเลือกใช้
บริ การคลินิกรักษาผิวพรรณของเพศชายมีมากขึ้น
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