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การประเมินผลการปฏิบัตงิานโซ่อุปทานโดยใช้แบบจาํลอง SCOR Model 

Evaluation of Supply Chain Operations by Using SCOR Model 

นพปฎล สุวรรณทรัพย์1 
1มหาวิทยาลยัรังสิต, เมืองเอก, ต.หลกัหก, อ.เมือง, จ. ปทุมธานี  

E-mail: noppadol.s@rsu.ac.th 

 

 บทคดัย่อ  

 การจดัการโซ่อุปทาน ไดรั้บความนิยมและถูกนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในองคก์รภาคเอกชน อยา่งไร

ก็ดีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการโซ่อุปทาน ยงัเป็นการประเมินในลกัษณะเฉพาะดา้น 

แทนท่ีการประเมินแบบองคร์วม บทความน้ี นาํเสนอรูปแบบการประเมินผลการปฎิบติังานโซ่อุปทานโดย

ใชแ้บบจาํลองสกอร์ (SCOR Model) ท่ีมีการนาํประเมินกิจกรรม 5 ดา้นไดแ้ก่ การวางแผน(Planning) การ

จดัหาวตัถุดิบ(Source) การผลิต(Make) การจดัส่ง(Delivery) และการส่งคืน (Return) รวมถึงนาํเสนอการ

วิเคราะห์แบบจาํลองสกอร์ พร้อมทั้งระบุ ประโยชน์ และขอ้จาํกดัของการประยกุต์ใช ้ แบบจาํลองสกอร์ใน

การประเมินผลการปฎิบติังานโซ่อุปทานท่ีเกิดข้ึนในองคก์รต่างๆ    

บทนํา 

การจัดการโซ่อุปทานถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่การบริหารงานโซ่อุปทานให้มี

ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพในดา้นต่างๆของกิจกรรมในโซ่อุปทาน การวดัประเมิน

จาํเป็นจะตอ้งทาํโดยมองในภาพรวมของทั้งระบบ ไม่ใช่การวดัประสิทธิภาพท่ีแยกตามหน่วยงานย่อย และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสาํหรับการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทานนั้นคือ การตั้งแบบประเมินผลท่ี

มุ่งเนน้ไปท่ี “การเงิน” โดยไม่คาํนึงถึง ประสิทธิภาพอ่ืนๆท่ีไม่สามารถวดัออกมาไดเ้ป็นตวัเงินอยา่งชดัเจน 

เช่น ระบบการทาํงาน (Work in process) ระดบัสินคา้คงคลงั (Inventory Level) ซ่ึงจะสะทอ้นกิจกรรมการ

ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกว่า 

การประเมินกิจกรรมในโซ่อุปทานนั้ น สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ การวางแผน 

(Planning) แหล่งขาย หรือผูข้ายวตัถุดิบ (Supplier) การผลิต (Production) การจดัส่ง (Delivery) และ ลูกคา้ 

(Customer) ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง รวมถึงมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการประเมิน

ประสิทธิภาพโซ่อุปทาน นั้นจึงตอ้งพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ โดยเน้นท่ีความตอ้งการของลูกค้าขั้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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สุดทา้ยเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการประเมินดงักล่าว ยงัไม่มีรูปแบบการประเมินท่ีตายตวั และเป็นท่ี

ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 

 จนกระทั่งในปี 1996 บริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการจัดการโซ่อุปทาน Pittiglio Rabin Todd & 

McGrath ร่วมมือกับ สถาบันวิจัย AMR ได้ทาํการพฒันาแบบจาํลองท่ีใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานโซ่

อุปทานท่ีเรียกว่า SCOR Model (Supply Chain Operating Reference Model) พร้อมกบัก่อตั้ง Supply Chain 

Council (SCC) เพ่ือแนะนาํและให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการใชแ้บบจาํลองดงักล่าวในการประเมิน โดย SCC 

เร่ิมตน้จากสมาชิกเพียงแค่ 69 บริษทั แต่ในปัจจุบนัมีสมาชิกมากกว่า 700 บริษทั (Husby, 2007) 

ความหมาย และลักษณะที่สําคญัของ SCOR Model 

แบบจาํลองสกอร์ หรือ SCOR Model  เป็นแบบจาํลองท่ีใชส้ําหรับประเมินผลการปฏิบติังานโซ่

อุปทาน โดยแบบจาํลองดงักล่าวไดมี้การรวบรวมกระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทานท่ีสาํคญัไว ้5 ส่วน 

ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Delivery) และ 

การส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return)  แบบจาํลองดงักล่าวมีการแบ่งกระบวนการมาตรฐานออกเป็นกลุ่มเพ่ือ

ใช้ในการอธิบายความสัมพนัธ์ ภายในโซ่อุปทานให้ง่ายข้ึน และแมว้่าความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน จะมาจาก

อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัหรืออุตสาหกรรมคนละประเภท แต่ก็สามารถนาํแบบจาํลองน้ีมาใชอ้ธิบาย

ความสมัพนัธ ์และเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาปรับปรุงโซ่อุปทานได ้

                   

(ผศ.ดร.ดวงพรรณ, 2007: 35) 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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 แบบจาํลองสกอร์ ไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานสาํหรับการใช้งาน ได้แก่ P แทนชนิด

กระบวนการ Plan, S แทน Source, M แทน Make, D แทน Delivery, และ R แทน Return ส่วน E แทน 

Enable ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ ท่ีแสดงความเป็นไปได้ในการดาํเนินการและมีความสัมพนัธ์กับทั้งการ

วางแผน และองคป์ระกอบในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน โดยมีขอบเขตในแต่ละกระบวนการดงัน้ี 

1. การวางแผน (Plan) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึงการวางแผนอุปสงค-์อุปทาน และการวางแผน

ของฝ่ายบริหาร อนัไดแ้ก่ 

• การวางแผนเพ่ือสร้างสมดุล โดยวางแผนในดา้นความต้องการทรัพยากร การ

ติดต่อส่ือสารในห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจัดหา กระบวนการผลิต 

กระบวนการจดัส่ง และกระบวนการส่งคืน 

• การวางแผนดา้นกฎระเบียบในการจดัการธุรกิจ การวดัสมรรถนะโซ่อุปทาน การ

เก็บขอ้มูลระดบัสินคา้คงคลงั สินทรัพย ์ทุน การขนส่ง  การวางแผนโครงสร้าง 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทางธุรกิจ 

• การปรับปรุงการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้ง

โซ่อุปทาน 

2. การจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ (Source) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึง การจัดหา

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตไวล่้วงหน้า (Make to Stock) ผลิตตามคาํสั่ง (Make to Order) และ

ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer to Order) ซ่ึงรวมถึง 

• การจดัตารางการจดัส่ง การรับ การตรวจสอบและการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และ

การอนุมติัการจ่ายเงินใหผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบ 

• การประเมินและการเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีไม่ไดมี้การกาํหนดมาก่อน 

• การประเมินขอ้บงัคบัทางธุรกิจการประเมินสมรรถนะของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

• การจดัการสินคา้คงคลงั สินทรัพยทุ์น ผลิตภณัฑ์ใหม่ การสร้างโครงข่ายผูจ้ดัส่ง

วตัถุดิบ การนาํเขา้-ส่งออก และขอ้ตกลงของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

3. การผลิต (Make) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึง การผลิตเพ่ือจดัเก็บ (Make to Stock) การผลิต

ตามคาํสัง่(Make to Order)  และการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer to 

Order) ซ่ึงรวมถึง 
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• การจดัตารางกิจกรรมการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต การทดสอบ การ

บรรจุ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์

• การจดัการเก่ียวกบักฎระเบียบของโรงงาน สมรรถนะในการผลิต ขอ้มูลในการ

ผลิต ผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นระหว่างการผลิต เคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การผลิต เคร่ือข่ายทางการผลิต  

4.  การส่งมอบ (Delivery) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึง การจดัส่งผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตไว้

ล่วงหนา้ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตตามคาํสัง่ และ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม ซ่ึง

รวมถึง 

• กระบวนการจดัการคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ การจดัเสน้ทางการจดัส่ง การจดั

ยานพาหนะสาํหรับการจดัส่ง 

• การจดัการคลงัสินคา้ การรับและการจ่ายสินคา้ 

• การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบจดัส่งสินคา้ ใบรับรอง ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี 

• การจดัการกฎระเบียบในการส่งมอบสินคา้ 

5.  การส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึง การรับผลิตภณัฑคื์นจากลูกคา้ 

รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์มีตาํหนิ ผลิตภณัฑท่ี์เป็นวสัดุส้ินเปลือง และผลิตภณัฑส่์วนเกิน ซ่ึงรวมถึง 

• ขั้นตอนการส่งคืนผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เร่ิมจากการอนุมติัการส่งคืน การจดัตาราง

การส่งคืน การรับและการยืนยนั การกาํจดัผลิตภณัฑ์ท่ีชาํรุด การส่งผลิตภณัฑ์

ทดแทน หรือการคืนเงิน 

• การจัดการกฎระเบียบในการส่งคืน สมรรถนะของการส่งคืน การเก็บข้อมูล

ผลิตภณัฑส่์งคืนคงคลงั สินทรัพยทุ์น การขนส่ง โครงข่ายของการส่งคืนสินคา้ 
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(ท่ีมา: ศูนยว์ิจยัโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย)  

ผศ. ดร. ดวงพรรณ (2007) เขียนไวใ้นหนังสือช่ือ “โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ทฤษฎี-งานวิจยั-

กรณีศึกษา” ว่า กระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทานทั้ง 5 ส่วนนั้น ประกอบดว้ย กิจกรรมใน 3 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 

 การวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการในการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีคาดการณ์ไว ้โดยการวางแผนนั้นจะตอ้งสามารถทาํใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งทรัพยากรและ

ความตอ้งการโดยรวมในช่วงเวลาหน่ึงๆได ้รวมทั้งสามารถกระจายทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

ของแต่ละสมาชิกในโซ่อุปทาน 

 การดําเนินงาน (Execution) หมายถึงกิจกรรมท่ีถูกกระตุน้หรือสั่งการจากแผนหรือความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานะของผลิตภณัฑใ์นโซ่อุปทานรวมถึงการจดัตารางการผลิตและ

ลาํดบัขั้นตอนในการผลิต การแปรสภาพวตัถุดิบ การบริหารและการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์(Transportation) 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึง กิจกรรมการจดัเตรียม กฎขอ้บงัคบัในการดาํเนินงาน 

หรือประกอบธุรกิจและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศและความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

วางแผนและกระบวนการปฏิบติัการ 

 Husby (2007) ไดอ้ธิบายว่า SCOR Model คือการรวมกระบวนการมาตรฐานของโซ่อุปทาน ท่ี

เช่ือมโยงกบัทุกสมาชิกในโซ่อุปทานนั้นๆ ซ่ึงการรวมกระบวนการดงักล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
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ไดแ้ก่ ชนิดของกระบวนการ (Process Type) แบบของกระบวนการ (Process Category) และองค์ประกอบ

ของกระบวนการ (Process Element) ซ่ึงแต่ละระดบัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ระดับที่ 1 เป็นระดบับนสุด เรียกว่าชนิดของกระบวนการ มีการกาํหนดขอบเขตตลอดจนเน้ือหาใน

การดาํเนินงาน การสร้างแบบจาํลองเพ่ือตั้งเป้าหมายในการแข่งขนั และปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่

อุปทาน 

 ระดับที่ 2 เรียกว่าแบบของกระบวนการ ในระดบัน้ี องคก์รสามารถสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทานของ

ตนได ้โดยพิจารณาลกัษณะกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้มองคก์ร เปรียบเทียบกบัแบบจาํลองของ 

SCOR Model  

 ระดับที่ 3 เรียกว่าองค์ประกอบของกระบวนการ ประกอบด้วยนิยามส่วนประกอบต่างๆ ของ

กระบวนการย่อย ขอ้มูลปัจจยัขาเขา้ (Input) และปัจจยัขาออก (Output) ในแต่ละกระบวนการย่อย มีตวัวดั

สมรรถนะของกระบวนการ (Performance Metric) และเสนอวิธีปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) องค์กร

สามารถวดัสมรรถนะและปรับกลยทุธต์ามวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดไดต้ลอดเวลา  

 ระดับที่ 4 เรียกว่าส่วนประกอบของกระบวนการ ในระดบัน้ี ไม่ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งตายตวั หรือไม่ได้

กาํหนดไวใ้น SCOR Model แต่องคก์รสามารถกาํหนดกิจกรรมยอ่ยหรือส่วนประกอบของกระบวนการเป็น

รายละเอียดเฉพาะตามแต่ละองคก์ร 
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                    (Husby, 2007: 2) 

วเิคราะห์ แบบจาํลอง SCOR Model 

 ไดมี้นักวิชาการหลายราย ทาํการวิจยั และเขียนบทความเก่ียวกบั แบบจาํลองท่ีใชป้ระเมินผลการ

ปฏิบัติงานโซ่อุปทาน SCOR Model โดยงานวิจัยและบทความดังกล่าวนําเสนอทั้งประสิทธิภาพ และ

ขอ้จาํกดัของแบบจาํลองดงักล่าว ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

 Ned Bauhof (2004) ไดเ้ขียนในบทความของเขาว่า SCOR Model เป็นแบบจาํลองท่ีเป็นมาตรฐาน 

เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถปรับใช้ได้ในทุกๆอุตสาหกรรม Ned ยงัได้กล่าวเพ่ิเติมถึง

ประโยชน์ท่ีหลากหลายของ SCOR Model แต่ในมุมมองของเขา ประโยชน์และคุณค่าท่ีน่าสนใจของ SCOR 

Model ไดแ้ก่ ความสามารถในการประเมินกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัโซ่อุปทาน บริษทั

ส่วนใหญ่สนใจแต่การพฒันากลยทุธ ์แต่ละเลยการประเมินกลยุทธด์งักล่าวว่าประสบความสาํเร็จ หรือควร

ปรับปรุงในส่วนไหนบา้ง SCOR Model เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนกลยุทธ์เป็นการสร้าง

เป้าหมายในการวดัประสิทธิภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทาน ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัต่างๆ สามารถพฒันากิจกรรม

ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้

   บทความของ Davies (2004) ท่ีช่ือว่า “Using the supply chain council’s SCOR model” ไดอ้า้งถึง

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ ใชแ้บบจาํลอง SCOR Model เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทาน ของบริษทั
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เคมีแห่งหน่ึงในเยอรมนัซ่ึงมีบริษทัเคร่ือข่ายในโซ่อุปทานอยู่ 5 บริษทั และถูกแบ่งยอ่ยลงไปเป็น 21 หน่วย

ธุรกิจ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผลการดาํเนินงานพบว่า การใช ้SCOR Model ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมในโซ่อุปทานของบริษัทได้ดีข้ึน และผลท่ีตามมาคือ การลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรในโซ่

อุปทานทั้งหมดได ้Davies ยงักล่าวอีกว่า ในความเป็นจริง ยงัมีอีกหลายบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จในการ

ใช ้SCOR Model เพ่ือสร้างแบบจาํลอง และประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน แต่บริษทัเหล่านั้นไม่ยอม

เปิดเผยความสาํเร็จดังกล่าวเน่ืองจากจะกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของพวกเขา 

 Malin (2006) ได้นําเสนอถึงผลประโยชน์ของ SCOR Model ในอุตสาหกรรมบริการ เช่น

โรงพยาบาล โดยในบทความของเขาไดก้ล่าวถึง โรงพยาบาล New York ท่ีไดน้าํ SCOR Model มาใชเ้พ่ือ

สร้างความได ้เปรียบทางการแข่งขนั และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางดา้นการเงิน การจาํลองแบบ

โดยใช ้SCOR Model ใหข้อ้มูลท่ีโรงพยาบาลตอ้งควรปรับปรุงใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ในดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

ซ่ึงรวมถึงประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการ และ ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีท่ีมีต่อลูกคา้ ดา้นท่ี 2 ไดแ้ก่ 

ประสิทธิภาพในการจดัการของ องค์กร ซ่ึงรวมถึง การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย และความสามารถในการจดัการ

สินทรัพย ์

 ถึงแมว้่า SCOR Model จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และทาํประโยชน์ใหก้บัหลายๆองคก์ร แต่ 

Supply Chain Council ยงัคงต้องการปรับปรุง แบบจาํลองดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั

ผูน้าํไปใชใ้ห้มากท่ีสุด Bill (2007) เขียนไวใ้นบทความของเขา เก่ียวกบัการทาํการศึกษาเปรียบเทียบอยา่ง

เป็น ระบบ ของ Supply Chain Council กับกลุ่มสมาชิกของเขาท่ีใช้ SCOR Model เพ่ือหารูปแบบของ 

แบบจาํลองท่ีดีท่ีเหมาะสมกบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าวยงัช่วยให้ 

บริษทัอ่ืนๆสามารถหารูปแบบการใช ้SCOR Model ใหเ้หมาะกบัองคก์รของตวัเองไดง่้ายข้ึน 

 บทความจาก msimag.com พูดถึงขอ้จาํกดั และการขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในเร่ือง SCOR Model 

อย่างลึกซ้ึง Supply Chain Council จึงไดท้าํการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม สาํหรับผูท่ี้สนใจเขา้อบรม และ

ศึกษา เพ่ือเป็นผูใ้ห้คาํแนะนําในเร่ือง การประยุกต์ใช ้SCOR Model กับองค์กร โดยโครงการฝึกอบรม

ดงักล่าวคาดว่าจะเป็นท่ีสนใจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น โซ่อุปทานเป็นจาํนวนมาก เพราะผลประโยชน์ และ

ประสิทธิภาพท่ีถูกพิสูจน์ใหเ้ห็นของ SCOR Model ในหลายๆบริษทั  

 ในขณะท่ี Husby (2007) ไดน้าํเสนอทั้งจุดแข็งและขอ้จาํกดัของ SCOR Model ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จุดแข็ง ของ SCOR Model ได้แก่ สามารถวดัประสิทธิภาพได้ทั้งระบบโซ่อุปทาน ง่ายต่อการ

เช่ือมต่อกบักระบวนการวางแผนขององคก์ร ช่วยใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง และแกไ้ขไดต้รงจุด และ

เป็นระบบมาตรฐานในการวดัและเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมระหว่างองคก์ร 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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 - ขอ้จาํกดัของ SCOR Model ไดแ้ก่ ไม่สามารถเลือกประเมินเฉพาะจุด หรือเฉพาะองคก์รได ้ทาํให้

การแกไ้ขปัญหาสาํหรับองคก์รท่ีเป็นแกนหลกัในโซ่อุปทาน และองคก์รท่ีเป็นเพียงส่วนช่วยสนับสนุนไม่มี

ความต่างกนั ไม่สามารถสนบัสนุนในเร่ืองหารวดัประสิทธิภาพของ LEANได ้ 

สรุป  

 แบบจาํลองท่ีใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานโซ่อุปทาน SCOR Model ถูกพฒันาโดย Supply Chain 

Council (SCC) ในปี 1996 SCOR Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน ประสิทธิภาพของกิจกรรม ในโซ่

อุปทาน โดยแบ่งกิจกรรมท่ีพิจารณาออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจัดหาวตัถุดิบ 

(Source) การผลิต (Make) การจดัส่ง (Delivery) และ การส่งคืน (Return) โดยการประเมินกิจกรรมดงักล่าว 

เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งโซ่อุปทาน เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละกิจกรรม ปัจจุบนัหน่วยงานหลาย

หน่วยงาน ไดน้าํแบบจาํลองดงักล่าวไปใชเ้พ่ือปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมในโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกนั

นักวิชาการจากหลายสถาบนั ไดใ้ห้ความสนใจศึกษา วิจยั ถึงประสิทธิภาพ และคุณค่า และขอ้จาํกดัของ 

SCOR Model เพ่ิมมากข้ึน SCOR Model จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการและผู ้สนใจในการพัฒนา

ประสิทธิภาพทางดา้นโซ่อุปทาน ใหค้วามสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
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ปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏบัิตงิานของพนักงาน 

บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

FACTORS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT  

IN F&B INTERNATIONAL CO., LTD. 

รัตนา อารยาภิชาติ1 ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั

เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานประกอบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพการสมรส  ตาํแหน่งงาน และอายุ

การทาํงาน และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผลตอบแทน การฝึกอบรม ความกา้วหนา้ในอาชีพ เพ่ือนร่วมงาน และ

หัวหน้างาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 

จาํนวน 221 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test, และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ มีรายไดต่้อเดือน 15,000 บาท และมีอายุ

การทาํงานระหวา่ง 1-3 ปีโดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกดา้นผลตอบแทน

ในเร่ืองของสวสัดิการท่ีไดรั้บจากบริษทัมีความเหมาะสมกบัความสามารถ ดา้นการฝึกอบรม ไดน้าํความรู้ท่ี

ฝึกอบรมมาพฒันาทกัษะการทาํงาน ด้านความกา้วหน้าในอาชีพ ช่ืนชอบท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูน้าํ

กิจกรรมงานต่างๆ ของบริษทั ดา้นเพ่ือนร่วมงาน สามารถทาํงานเป็นทีมกบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี และ

ดา้นหัวหนา้งาน ใหค้วามสาํคญักบัการท่ีหวัหนา้งานสามารถใหค้าํปรึกษาเม่ือประสบปัญหาในการทาํงาน

มากท่ีสุด 

 

 

 

1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเพียง 2 ดา้น คือ ตาํแหน่งงานและรายไดท่ี้แตกต่าง

กนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ส่วน

ปัจจยัภายนอกส่วนใหญ่  คือ ดา้นการฝึกอบรม ความกา้วหน้าในอาชีพ เพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานท่ี

แตกต่างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

การแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัทวีความรุนแรงและอาศยัความรวดเร็วมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

ในช่วงท่ีใกลจ้ะเข้าสู่ AEC (ASEAN Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งยิง่ในการมุ่งเนน้ปัจจยัพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากร (ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2551) องคป์ระกอบ

ท่ีสาํคญัในการบริหารงานประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหรือท่ีเรียกว่า ทฤษฎี4 M’s ไดแ้ก่ คน(Man)  เงิน(Money)  

ว ัสดุส่ิงของ(Material)  และวิธีจัดการ(Management) ซ่ึงแสดงเห็นได้ว่า ผูบ้ริหารขององค์กรมักจะให้

ความสาํคญักบัการบริหารงานบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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เลง็เห็นความสาํคญัของหลกัการบริหารโดยมุ่งเนน้ให้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน

ภายในองคก์รในดา้นต่างๆ เช่น การเสนอความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร หรือ

ตามท่ีหวัหนา้งานมอบหมาย การเขา้ร่วมประชุม การเสนอความคิดเห็น เกิดการระดมแนวคิด และการเสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน  ตลอดจนร่วมรับผิดชอบโครงการหรืองานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งภายในและภายนอกศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จึงใหค้วามสาํคญั

กบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน เพราะองคร์วมของธุรกิจลว้นแลว้แต่ตอ้งบริหารบุคลากร

เพ่ือรองรับทั้งความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายเช้ือชาติ ภาษา จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายของ

ลูกคา้ท่ีมาร่วมงาน รูปแบบการจดังานท่ีมีความแตกต่างกนั ความมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานจากพนกังาน  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.1 เพ่ือการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  ตาํแหน่งงาน รายได ้

และอายุการทาํงาน ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

1.2 เพ่ือการศึกษาปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ผลตอบแทน การฝึกอบรม ความกา้วหนา้ในอาชีพ เพ่ือน

ร่วมงาน และหัวหน้างาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษทัเอฟ 

แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

สมมตฐิานการวจิยั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ  ตาํแหน่งงาน รายได ้และอายกุาร

ทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั แตกต่างกนั 

1.2 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผลตอบแทน การฝึกอบรม ความกา้วหน้าในอาชีพ เพ่ือนร่วมงาน และ

หัวหน้างาน มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งเนน้ศึกษาตวัแปรตน้ โดยมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ ตาํแหน่งงาน รายได ้และอายุการทาํงาน และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผลตอบแทน การฝึกอบรม 

ความกา้วหน้าในอาชีพ เพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยมีขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ 

คือ พนกังานประจาํของบริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 221 คน ซ่ึงขอบเขตดา้น

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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สถานท่ี บริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูบ้ริหารงานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งครบวงจร 

ทั้งภายในและภายนอกศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 

ประโยชน์ทีค่าดที่จะได้รับจากการวจิยัคร้ังนี ้

1.1 เชิงวชิาการ 

ทราบรายละเอียดจากปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายนอกโดยสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการสอน การบรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ

ทราบรายละเอียดจากปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายนอกโดยสามารถนาํขอ้มูลและผลท่ีไดจ้าก

การวิจยันาํไปใชเ้พ่ือต่อยอดงานวิจยัอ่ืนๆต่อไป 

1.2 ประโยชน์เชิงธุรกจิ 

ทราบรายละเอียดจากปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกถึงระดับการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานของพนกังานต่อบริษทั โดยมีรูปแบบ มีขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และสามารถอา้งอิงไดต้าม

หลกัวิชาการ และบริษทัสามารถรับขอ้มูลขอ้เท็จจริง และนาํไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาและ

ปรับเปล่ียนแนวทางในการบริหารงานจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

พนักงานท่ีสูงข้ึนได้ นอกจากน้ียงัสามารถลดอตัราการทดแทนพนักงานลงได้ หากมีการ

วางแผน กาํหนดนโยบายและดาํเนินการเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคดิ 

 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

3. แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจยั (Fredrick Herzberg’s Two Factors) 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลตอบแทน 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในอาชีพ 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายได ้

  

ปัจจยัภายนอก 

- ผลตอบแทน 

- การฝึกอบรม 

- ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

- เพ่ือนร่วมงาน 

- หวัหนา้งาน 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอฟ แอนด ์บี อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

พิริยะ คุม้รักษา (2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของพนกังานในการดาํเนินกิจกรรมการบาํรุงรักษา

ทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วมของบริษทั กงัวานโพลิเอสเตอร์ จาํกดั ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของ

พนกังานในการดาํเนินกิจกรรมการบาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ซ่ึงเม่ือศึกษาเป็นรายดา้นพบว่า การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น การวางแผน การปฏิบติัตามกิจกรรม และ

การติดตามผล อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น 

 ลกัษณชยั ธนะวงันอ้ย และคณะ (2555) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการทรัพยากรมนุษย์

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ พนักงานเครือเบทาโกร โดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากพนกังานเครือเบทาโกร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องเครือ 

เบทาโกร ใน 7 ดา้น คือ ดา้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ดา้น

การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ดา้นความปลอดภยัและ

สุขภาพ ดา้นพนกังานและแรงงานสมัพนัธ ์และดา้นการ ประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งโดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ ปฏิบติังานของพนกังานเครือเบทาโกร 

ใน 4 ดา้น คือ ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลาในการทาํงาน และดา้น ค่าใชจ่้าย ทั้งโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการทดสอบหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พบว่าพนกังานท่ีมี อาย ุประสบการณ์การทาํงานและรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมี

ผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงมี

พนักงานจํานวนทั้ งหมด 221 คน ผูว้ิจัยจึงได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรทั้งหมด 

การรวบรวมข้อมูล 

การกาํหนดแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 221 ชุด 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในงานวิจยั โดยผูว้ิจยัทาํการคน้ควา้จาก

วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัเชิงวิชาการต่างๆ เอกสารการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

เม่ือรวบรวมแบบสอบถาม จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล

ต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหสั และบนัทึกตามรหัสกาํหนดไว้

จะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้

เลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจง

ค่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)    

2. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยภายนอก โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

3. ขอ้มูลปัจจยัการมีส่วนร่วมของพนกังานบริษทับริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ตาํแหน่งงานรายได ้และ

อายกุารทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอฟ แอนด ์ บี 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน แตกต่าง

กนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ t-Test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน

แตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของ

พนักงานแตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน

แตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วน
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ร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.003 ซ่ึงนอ้ย

กว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือ

วิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง เม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานของพนักงาน ดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า มีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมากกว่าระดบัผูจ้ดัการ 

สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน

แตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.002 ซ่ึง

น้อยกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe 

เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง เม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานมากกว่ารายได ้30,001 บาทข้ึนไป 

สมมติฐานท่ี 1.7 อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน

แตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ ผลตอบแทน การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือน

ร่วมงาน และหวัหนา้งาน มีความสมัพนัธต่์อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอฟ แอนด์ 

บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระรวม

ทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัภายนอกท่ีประกอบดว้ย 

ดา้นผลตอบแทน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัทเอฟ 

แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (Sig. = 0.433 ซ่ึงมากกว่าระดับท่ียอมรับได้ท่ี 0.05) จึงปฏิเสธยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นฝึกอบรม ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นหวัหนา้งาน มีความสมัพนัธ์

ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัดอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.007,  0.034, 0.000,  0.021 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สรุปผลการวจิยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 58.8 และเพศหญิงร้อยละ 41.2 ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5  รองลงมาคือมีอาย ุ22-25 ปีและอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 24.9 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีสถานภาพเป็นโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 60.6 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ 

33.9 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานในระดบัปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือระดบัหวัหนา้งาน คิดเป็น

ร้อยละ 14.0 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ 

15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5 และส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา

คือ อายกุารทาํงาน 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.3 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทเอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั  

โดยภาพรวมปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอฟ 

แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี ดา้นผลตอบแทน กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั

สวสัดิการท่ีไดรั้บจากบริษทัมีความเหมาะสมกบัความสามารถมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวสัดิการท่ีท่านไดรั้บ

จากบริษทั เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนัของท่าน และครอบครัวของท่าน ดา้นการฝึกอบรม กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสาํคญักบัไดน้าํความรู้ท่ีฝึกอบรมมาพฒันาทกัษะการทาํงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไดรั้บ

การฝึกอบรมเฉพาะทางในด้านสายอาชีพท่ีรับผิดชอบอยู่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญักบัการช่ืนชอบท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูน้าํกิจกรรมงานต่างๆ ของบริษทัมากท่ีสุด รองลงมา

คือ หัวหน้างานมีการส่ือความในความกา้วหน้าทางสายอาชีพอย่างสมํ่าเสมอ ด้านเพ่ือนร่วมงาน กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสาํคญักบัความสามารถทาํงานเป็นทีมกบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดีมากท่ีสุด  รองลงมา

คือ ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานทุกคร้ังท่ีขอความช่วยเหลือ และดา้นหัวหนา้งาน กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัหัวหน้างานสามารถให้คาํปรึกษาเม่ือประสบปัญหาในการทาํงาน รองลงมาคือ หัวหน้างาน

ยอมรับในการเสนอความคิดเห็นและการตดัสินใจในงานเสมอ  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการมส่ีวนร่วมในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบังานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีมีความสาํคญัต่อผลสาํเร็จของบริษทัมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือ การปฏิบติังานทาํใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทั 

อภปิรายผล 

5.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัจุไรรัตน์ แซ่เตียว และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลของปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ในส่วน

ปฏิบติัการโดยศึกษาจากพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัดา้นเพศไม่มีความสมัพนัธค์วามจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกับณัฐินีพร รัตนวิชัย (2553) ได้ศึกษาการสร้างความพึงพอใจในงานเพ่ือส่งเสริมความความ

ผูกพนัต่อองคก์ร: กรณีศึกษาพนกังานฝ่ายผลิตบริษทัช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ผลการศึกษา

พบว่า ขอ้มูลจากพนกังานฝ่ายการผลิตของบริษทัผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหน่ึง พนักงานท่ีมี

อายนุอ้ยกว่า 30 ปี และอายมุากกว่า 30 ปี มีความพึงพอใจท่ีส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริเกศ สิงหศิริ (2551) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารกรณีศึกษาเจา้หนา้ท่ีองคก์ร

การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัจิตราวรรณ ถาวรวงศส์กุล (2554) ไดศึ้กษาปัจจยักระบวนการทศัน์ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบั 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ 

อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั จะมีประสิทธิภาพการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัณัฐินีพร รัตนวิชยั (2553) ไดศึ้กษาการสร้างความพึงพอใจในงานเพ่ือส่งเสริมความผกูพนัของ

องค์กรโดยรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานฝ่ายบริษทัช้ินส่วนอุตสาหกรรม พบว่า พนักงานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ี

ในระดบัปฏิบติัการและตาํแหน่งหัวหน้างานข้ึนไป มีความพึงพอใจแตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น คือ สภาพการ

ทาํงาน โครงการฝึกอบรม โอกาสในการพฒันาสายอาชีพ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ หัวหน้าและผูบ้ริการ โดย

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งในหวัหนา้งานข้ึนไปมีความพึงพอใจท่ีส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังาน

ท่ีมีตาํแหน่งในระดบัปฏิบติัการ  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับสุภาพร กิตตินันทะศิลป์ และคณะ (2553) ผลการวิจัยพบว่า รายได้และผลตอบแทนมี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุารทาํงาน พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนกร กรวชัรเจริญ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

พนักงานบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนัของหน่วยงาน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายนอกดา้นผลตอบแทน พบว่า ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัอารยา วลญัไชย (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า รางวลัค่าตอบแทนและสวสัดิการของ

ธนาคารท่ีพ่ึงไดใ้นเวลาท่ีเจ็บป่วยนั้นสามารถช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยไดอ้ย่างพึงพอใจ เป็นผลทาํให้

พนกังานมีความผกูพนัและมีอยากมีส่วนร่วมในการทาํงานของธนาคาร 

ปัจจยัภายนอกดา้นการฝึกอบรม  พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งลกัษณชยั ธนะวงันอ้ย และคณะ (2555) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการทรัพยากรมนุษย์

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ พนักงานเครือเบทาโกร กลุ่มตวัอย่างพนักงานเครือเบทาโกร จาํนวน 

365 ชุด ผลการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาพรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉล่ียสูงสุดคือ องค์กรใชก้ารอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้

พนกังานมีความเขา้ใจในงานท่ีทาํมากข้ึน 

  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 



22 
 

ปัจจยัภายนอกดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ  พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับเสกสรร อรกุล (2555) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เมทเทิลคอม จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ

ภายในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานคือ การมีอาํนาจในหนา้ท่ี และความกา้วหนา้ในอาชีพ  

 ปัจจยัภายนอกดา้นเพ่ือนร่วมงาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวารุณี คาํแกว้ (2550) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 

(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวกบังานกบัระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงานพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบังาน คือ โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ และความสัมพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ลว้นมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

ปัจจยัภายนอกดา้นหัวหน้างาน พบว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสุวลกัษณ์ ตรีพรชยัศกัด์ิ  (2542) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ขายบริษทัร่วมเจริญพฒันา จาํกดั (หา้งแว่นท็อปเจริญ) ผลการวิจยัพบว่า การสนบัสนุนช่วยเหลือจากหวัหนา้

งานมีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยหวัหนา้ท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความ

คิดเห็น เขา้พบปรึกษาหารือ คอยช่วยเหลือให้การสนบัสนุนจะก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร นอกจากน้ี

การสนบัสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานก็จะก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย 

จากการวิเคราะห์และอภิปรายผลท่ีกล่าวมาทั้งหมด ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั

ภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ซ่ึงหากบริษทัรับทราบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้แลว้วางแผนงานการเสริมเสริมการมีส่วนร่วมใน

การทาํงาน สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีกระตุน้การมีส่วนร่วมในการทาํงานให้เหมาะสม และยงัสามารถหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการเกิดการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ตลอดจนแนวทางในการ

ตอบสนองต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถกระตุน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั

ของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่จะนําผลการวจิยัไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

1. ดา้นการฝึกอบรม บริษทัควรมีการสาํรวจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในดา้น

การฝึกอบรมจากพนักงาน และจดัสรรหัวขอ้ วิทยากร เน้ือหาของการฝึกอบรมให้พนกังาน

อยา่งเหมาะสมกบัสายอาชีพ และเติมเต็มศกัยภาพของพนกังานในแต่ละสายงาน 

2. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทควรมีการเล่ือนตําแหน่งหน้าท่ี

รับผดิชอบแก่พนักงานในเวลาอนัเหมาะสม โดยจะตอ้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และใหก้ารประเมินอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียมกนั อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการ

สร้างผูสื้บทอดตาํแหน่ง (successor) ตลอดจนฝึกฝนหรือหมุนเวียนตาํแหน่งหัวหน้าทีมใน

ระดบัปฏิบติัการย่อยๆ เพ่ือให้ เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ เกิดความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน บริษทัควรส่งเสริมหรือจดักิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัของทั้ง

บริษัท เช่น Team Building จัดกิจกรรมกีฬาสี ทัศนะศึกษา จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคมหรือสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั เป็นตน้ เพ่ือจะไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

4. ดา้นหัวหนา้งาน ควรสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดโอกาสและกระตุน้ให้

พนักงานได้มีส่วนร่วมกับงาน โครงการ หรือมอบหมายงานใหม่ๆ อย่างเสมอภาคและ

ยติุธรรม  

 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพ่ิมเติม เช่น แผนกหรือฝ่าย และในการศึกษาปัจจยัภายนอกคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นสังคม วฒันธรรมการทาํงาน เศรษฐกิจ ความ

ทา้ทายของงาน ความมีอิสระในการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มการทาํงาน คุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ความผกูพนัต่องาน และความปลอดภยัในการทาํงาน  เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาในเชิงลึกจากการเก็บขอ้มูลลกัษณะการพูดคุยสมัภาษณ์โดยตรงเพ่ิมเติม

จากการใชแ้บบสอบถามเพียงอยา่งเดียว อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยกีารใช้แอปพลเิคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF ACCEPTANCE FACTORS OF LINE APPLICATION 

TECHNOLOGY IN BANGKOK 
สาครินทร์ แทเ้ท่ียงเจริญ1  วา่ท่ีร้อยตรี  ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ2 

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

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อการศึกษาทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) ในส่วนการรับรู้ว่า มีประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจท่ีจะกระท า (Behavior Intention) 

เจตคติต่อการใช ้(Attitude Toward Using) โดยการประยุกตใ์ช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model) การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจคือ ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) 

วยัท างานที่มีอายุ ตั้งแต่ 19-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

คือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 จากผล

การศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ความสะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการใชง้านแอป

พลิเคชนัไลน์ (LINE) รวมทั้งเจตคติต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ

ท่ีจะใช ้(INT) แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ความตั้งใจท่ีจะกระท า มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้

แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของผูใ้ชว้ยัท างาน 

 

ค าส าคญั : แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE)  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี  

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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บทน า 
 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยจะถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการใช้
ชีว ิตประจ าวนัซ่ึงส่วนใหญ่เรามกัใช ้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัผ ่านทางสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตท าให้คนสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ง่ายโดยผ่านแอปพลิเคชันท่ีใช้สนทนากันผ่านทาง
ขอ้ความท่ีเรียกในช่ือ Messaging  หรือ Chat App ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีวงจรท่ีสั้ น เน่ืองจากค่านิยมของคนมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอเพื่อเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ส่งผลใหมี้เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีไดรั้บความสนใจมากกวา่เขา้มาแทนท่ี ยกตวัอยา่งเช่น 
โปรแกรมวินโดวส์ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์ หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า เอ็ม เอส เอ็น (MSN) ในอดีตจากจ านวน
ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งหมด 13.4 ลา้นคนในประเทศไทย มีผูใ้ชโ้ปรแกรมวินโดวส์ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์ ถึง 
4.4 ลา้นคน คิดเป็น 832.84 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด ณ ขณะนั้น 
ล่าสุดโปรแกรมวินโดวส์ไลฟ์ แมสเซ็นเจอร์ ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ท่ีผา่นมา 
หลงัจากให้บริการมาถึง 15 ปี และ จากรายงานท่ีเปิดเผยโดย Wikibrains ในหวัขอ้ WHO’S WINNING THE 
MESSAGING WAR ? ท่ีรวบรวมเอาขอ้มูลแอปพลิเคชัน Messenger ท่ีได้รับความนิยมอนัดบั 1 ในแต่ละ
ประเทศบน Google Play Store พบวา่แอปพลิเคชนั Whatsapp ไดรั้บความนิยมอนัดบั 1 มากถึง 23 ประเทศ 
ซ่ึงเป็นผูใ้ชจ้ากประเทศแถบยโุรป และอเมริกาทั้งส้ิน ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE)ไดรั้บ
ความนิยมอนัดับ 1ในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงอยากศึกษาแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ซ่ึงถือได้ว่าประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบนัโดยจะท าการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ (LINE)โดยใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)หรือ TAM ท่ี
ไดรั้บการยอมรับและพิสูจน์จากหลายงานวจิยัไดว้า่เป็นแบบจ าลองท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
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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. 

 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย  
 
1. เพื่อการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยกีารใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อการศึกษาทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) ในส่วนการรับรู้วา่ มีประโยชน์ 

(Perceived Usefulness) การรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use) ความตั้งใจท่ีจะกระท า (Behavior 
Intention) เจตคติต่อการใช ้(Attitude Toward Using) 
  



28 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

สมมติฐานการวจิัย  
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ใช ้แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้
งาน เจตคติ ความตั้งใจใชมี้ความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร 

3. การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อเจตคติ ต่อการใช้แอปพลิเค
ชนัไลน ์(LINE) 

4. เจตคติต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) 
5. การรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) 
6. ความตั้งใจท่ีจะกระท ามีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของ

ผูใ้ชว้ยัท างาน 
 

กรอบแนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของคน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) หมายถึงโปรแกรมแชทที่สามารถใชง้านได ้ทั้ง
โทรศพัทม์ือถือที่มีระบบปฏิบติัการ IOS, Android, Windows Phone และบนคอมพิวเตอร์ PC และ MAC 
โดยได้น าแบบจ าลองเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ท่ีพฒันาโดย Davis (1989) ซ่ึง
ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ     ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา ดงัน้ี  

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU) ที่ไดจ้ากการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) 
เช่น ความสะดวก ประหยดัเวลา และประหยดัค่าใชจ่้าย  
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 การรับรู้ถึงการใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use : PEOU) จากการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)  
เช่น การใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และสามารถเรียนรู้ไดต้วัเอง  
 เจตคติต่อการใช ้(Attitude Toward Using) หมายถึง เจตคติของผูใ้ช้เป็นเจตนาท่ีเกิดข้ึนจากผลของ
การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ซ่ึงหากผูใ้ชรั้บรู้ว่าแอป
พลิเคชนันั้นมีประโยชน์หรือใชง้าน 
 ความตั้งใจท่ีจะกระท า (Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจท่ีผูใ้ช้จะพยายามใช้งาน และความ
เป็นไปไดท่ี้ผูใ้ชจ้ะยอมรับ และมีท่าทีท่ีจะใชง้านต่อไปในอนาคต 
 พฤติกรรมการใชจ้ริง (Actual Use) หมายถึง การน ามาใชจ้ริงและยอมรับเทคโนโลยี        
 ซ่ึงจากตวัแปรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้การดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบังานวิจยั ท่ีใช้ในการศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE)  ของคนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด
ในการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
  

  

  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การยอมรับเทคโนโลย ี

การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ 

(LINE) 

ของผูใ้ชว้ยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร  

 

 

  เจตคติตอ่การใช้งาน 

การรับรู้ถงึความ

สะดวกในการใช้

งาน 

ความตัง้ใจที่จะกระท า 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) วยัท างานท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 19-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนด
ขนาดตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G.cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คน การวิจยัน้ี
เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และขอ้ค าถามแต่ละขอ้ไดมี้การประยุกตม์า
จากแบบจ าลองเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model : TAM) โดยผูว้จิยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการประมวลผลการวจิยั ดงัน้ี 
 แบบสอบถามตอนที่ 1  เ ป็นค าถามเ กี ่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู ต้อบ 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชนัไลน์ 
(LINE) ท่ีครอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (Perceives Ease of  Use) การ
รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceives Usefulness) เจตคติต่อการใช้งาน (Attitude Toword Using) ความตั้งใจท่ีจะ
กระท า (Behavior Intention) มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended response Question) แบบ
มาตราส่วน (Liker Rating Scale) แบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่งลดหลัน่
จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ซ่ึงถือวา่เป็นตวัแปรเชิงปริมาณรวม 17 ขอ้  
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยแีอปพลิเคชนัไลน์ 
(LINE) เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended response Question) แบบมาตราส่วน (Liker Rating Scale) 
แบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่งลดหลัน่จนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงถือ
ว่าเป็นตวัแปรเชิงปริมาณรวม 5 ขอ้ 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Correlation Coefficient) 
 3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดว้ยการวเิคราะห์เชิงสาเหตุ (Path 
analysis) 
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ผลการศึกษา 

 
 ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) วยัท างาน จ านวน 420 คนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 56.7 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี  ร้อยละ 52.9 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 65.2 มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 51.4 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 34.5  
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทั้ง4ด้านตามแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) 
 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (Perceives Ease of  Use)   
การเรียนรู้การใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์(LINE)เป็นเร่ืองง่ายส าหรับท่าน 4.18 0.803 
ฉนัพบวา่เป็นเร่ืองง่ายท่ีฉนัจะไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการจากแอปพลิเคชนัไลน์
(LINE) 

4.00 0.848 

ฉนัพบวา่แอปพลิเคชนัไลน์(LINE)มีความหยดืหยุน่ในการใชง้าน 3.90 0.750 
เป็นเร่ืองง่ายส าหรับฉนัท่ีจะพฒันาทกัษะการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE) 4.04 0.815 
ฉนัพบวา่แอปพลิเคชนัไลน์(LINE)ง่ายต่อการใชง้านตั้งแต่แรกใช้
โปรแกรม 

4.02 0.807 

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceives Usefulness)   
การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ท าใหฉ้นัท างานเสร็จเร็วข้ึน 3.87 0.92 
การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของฉนั 3.83 0.92 
การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ท าใหฉ้นัท างานง่ายข้ึน 3.91 0.93 
การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานของฉนั 

3.71 0.95 

ฉนัใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ในการท างานมากข้ึนแทนการใชง้าน
Software พื้นฐานในการท างาน 

3.33 1.14 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทั้ง4ด้านตามแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านเจตคติต่อการใช้งาน (Attitude Toword Using) 
การท่ีฉนัไดโ้ตต้อบกบัแอปพลิเคชนัไลน์(LINE)ท าใหฉ้นัรู้สึกสนุกสนาน 3.89 0.88 
แอปพลิเคชนัไลน์(LINE)เป็นพื้นท่ีหน่ึงในการแสดงความรู้สึกของฉนั 3.68 1.01 
ฉนัเพลิดเพลินเม่ือใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE) 3.79 0.94 
ฉนัมกัจะใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)เม่ือฉนัรู้สึกเบ่ือ 3.54 1.10 
ความตั้งใจทีจ่ะกระท า (Behavior Intention) 
บ่อยคร้ังท่ีฉนัใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ในการติดต่อส่ือสารการท างาน
เน่ืองจากคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัไลน์(LINE)สามารถช่วยชั้นได ้

3.95 0.95 

ฉนัตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)ต่อไปในอนาคต 4.13 0.79 
ฉนัตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชนัไลน์(LINE)เป็นแอปพลิเคชนัหลกัในการ
ส่ือสาร 

3.92 0.87 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน (Perceives Ease of  Use)  
การรับรู้ถึงประโยชน์(Perceives Usefulness)  เจตคติต่อการใชง้าน(Attitude Toword Using) ความตั้งใจท่ีจะ
กระท า (Behavior Intention) ทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.5 ซ่ึงมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยในทุกปัจจยั 
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ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 การรับรู้ถึง
ความสะดวก
ในการใช้งาน 

การรับรู้ถึง
ประโยชน์ 

เจตคติต่อ
การใช้งาน 

ความตั้งใจที่
จะกระท า 

พฤติกรรม
การยอมรับ
เทคโนโลยี 

การรับรู้ถึงความสะดวก
ในการใชง้าน 

1.00     

การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.48** 1.00    

เจตคติต่อการใชง้าน 0.46** 0.50** 1.00   

ความตั้งใจท่ีจะกระท า 0.58** 0.56** 0.56** 1.00  

พฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลย ี

0.40** 0.63** 0.40** 0.57** 1.00 

** ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจ านวน 15 คู่ โดยมีขนาด
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.435 ถึง 0.623 โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวกทั้ง15คู่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดคือการรับรู้ถึงประโยชน์กบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ีมี
ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.63 รองลงมาได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์กับความตั้ งใจท่ีจะกระท า มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.58 และความตั้งใจท่ีจะกระท ากบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยมีีค่าความสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.57 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ความสะดวกในการใช้งานกบัพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี และ เจตคติต่อการใชง้านกบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั
0.40 ตามล าดบั ดงันั้นจะพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) นั้น มี
ความสัมพนัธ์ท่ีสูงกบัตวัแปรตามภายในทุกตวั จากคะแนนความสัมพนัธ์จึงสามารถน าตวัแปรสังเกตไป
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุได ้ 
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วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรอสิระและตัวแปรตามในเชิงสาเหตุ (Path analysis) 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในเชิงสาเหตุ ไดจ้  าแนกผลการ

วิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ค่าสถิติเบ้ืองตน้เพื่อใชศึ้กษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แผนภาพวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเชิงสาเหตุ ผลการวเิคราะห์แยกค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect Effect) และ อิทธิพลรวม (Total Effect) และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลย ีดงัน้ี 

 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บวา่ เม่ือพิจารณา
ค่าดัชนีกับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ GFI = .91 ,AGFI = .65 , SRMR = 
.24,RMSEA = .251, CFI = .88และ CN = 39.95 ทุกค่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไวโ้มเดลตามสมมุติฐานจึงไม่
กลมกลืนตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาจากเมทริกดชันีการ
ปรับเปล่ียนของตวัแปรในแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์ผูว้ิจยัจึงได้ท าการลากเส้นอิทธิพลในใน
แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลปรับแก้กบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ค่าดัชนี เกณฑ์ โมเดลตามสมมุติฐาน ผลการพจิารณา 

GFI >.90 .99 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >.90 .94 ผา่นเกณฑ์ 
SRMR < .05 .023 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA < .09 .089 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >.90 .99 ผา่นเกณฑ์ 
CN >200 443.78 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลจากการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล พบวา่โมเดลปรับแกมี้ความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดีกวา่ โดยค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง 
(RMSEA) เท่ากบั 0.089 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI มีค่าเท่ากบั 0.99ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืน 
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(GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 และ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนAGFI มีค่าเท่ากบั 0.99  จากท่ีกล่าวมา ค่าทุกค่า
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด จึงสรุปไดว้า่โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

 
 

 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 2  โมเดลปรับแกท่ี้มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ท่ีมา : จากการวิจยั 

 
จากรูปท่ี 2  เม่ือพิจารณาโมเดล พบวา่ผลการวจิยัยนืยนัแนวคิดตามโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี

TAM คือความตั้งใจท่ีจะกระท ามีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี   รวมทั้งการรับรู้ถึงความสะดวกในการ
ใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ และเจตคติต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะกระท า 
  

0.48

PU

PE

ATT INT ACT

0.36

0.29

0.32

0.28

0.27

0.32

0.45

0.54

0.51

0.69

1.00

1.00

Chi-Square = 8.63, df = 2,  P-value = 0.013, RMSEA = 0.089 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  (Direct effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect : IE) 
อทิธิพลทางรวม (Total effect : DE) ของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เชิงพหุยกก าลังสองของตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสองของตัว
แปร (Squared Multiple Correlation : R2) 
 

                              ตั ว แ ป ร
ผล  
ตัวแปรเหตุ 

เจตคติต่อการใช้งาน ความตั้งใจทีจ่ะกระท า 
พฤติกรรมการยอมรับ

เทคโนโลยี 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้ถึงความสะดวกใน
การใชง้าน 

0.37 - 0.37 0.37 0.10 0.47 - 0.19 0.19 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.35 - 0.35 0.24 0.09 0.33 0.50 0.13 0.63 

เจตคติต่อการใชง้าน - - - 0.25 - 0.25 - 0.10 0.10 

ความตั้งใจท่ีจะกระท า - - - - - - 0.40 - 0.40 

R2 0.31 0.49 0.46 

  

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบค่าอิทธิพลพบว่า ตวัแปรเจตคติต่อการใช้งานได้รับอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect) จากตวัแปรการรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.37 และการรับรู้ถึงประโยชน์ 
0.35 ในขณะเดียวกนั ตวัแปรความตั้งใจท่ีจะกระท าไดรั้บอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) จากตวัแปรการรับรู้
ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.47 การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.33 และ เจตคติต่อการใช้งาน 0.25 และไดรั้บ
อิทธิพลทางออ้ม(Indirect Effect) จากตวัแปรการรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน 0.10 และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ 0.09 ตามล าดบั 

ในส่วนของตวัแปรพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีไดรั้บอิทธิพลทางตรง(Direct Effect) จากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ 0.50 ตวัแปรความตั้งใจท่ีจะกระท า 0.40 และไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) จากตวัแปรการ
รับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน 0.19 การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.13และ เจตคติต่อการใชง้าน 0.10 ตามล าดบั 

  



37 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

จะพบว่าตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งานนอกจากจะส่งอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยผีา่นเจตคติต่อการใชง้านและความตั้งใจท่ีจะกระท า ยงัส่งอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจท่ี
จะกระท าและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
ประชากรศาสตร์กบัการยอมรับเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการยอมรับเทคโนโลยี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการใชแ้อปพลิเคชนั ไลน์ (LINE) ของผูใ้ชว้ยัท างาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของสุภทัรา โพธ์ิสุวรรณ และสานนท ์ฉิมมณี (2557) ไดว้ิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการ
เลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งของธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อ
การยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งเฉพาะในส่วนของ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่
แตกต่างกนั  

 
โมเดล TAM กบัการยอมรับเทคโนโลย ี

จากการวิจยัผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect : DE) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect : 
IE) อิทธิพลทางรวม (Total effect : TE) พบว่าเจตคติต่อการใช้งาน (INT)ได้รับอิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect) จากการรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน (PE) และการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) ในขณะเดียวกนัความ
ตั้งใจท่ีจะกระท า (INT)ไดรั้บอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม จากการรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน 
(PE) และการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU)   

ในส่วนของพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ี(ACT) ไดรั้บอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) จากการ
รับรู้ถึงประโยชน์ (PU) เจตคติต่อการใชง้าน (ATT) ความตั้งใจท่ีจะกระท า (INT) และไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม
จากการรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน (PE) และการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU)  

จะพบว่าการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (PU) นอกจากจะส่งอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยผีา่นเจตคติต่อการใชง้านและความตั้งใจท่ีจะกระท า ยงัส่งอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจท่ี
จะกระท าและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฏีของ Roger David ไดอ้ธิบายการ
ท างานของการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) ไดด้งัน้ี  

การรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้(PE) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้วา่มีประโยชน์ (PU) และเจตคติต่อการ
ใช(้ATT) 
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 การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้ (ATT) และความตั้งใจกระท า 
(INT) 

เจตคติต่อการใช ้(ATT) มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจกระท า (INT) และความตั้งใจกระท า (INT) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชจ้ริง (ACT) 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีดา้นต่างๆพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจรวมไปถึงการน าไปใชแ้ละการยอมรับเทคโนโลยใีนแต่ละดา้นจะแตกต่างกนัออกไป เช่น งานวจิยัของ 
ธงชยั เป้าเจริญ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้ Digital Magazine ผลจาก
การทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงมีองค์ประกอบสองดา้นคือ การรับรู้ว่า 
Digital Magazine ง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้วา่ Digital Magazine มีประโยชน์ซ่ึงผลการวเิคราะห์พบวา่ทั้งสอง
ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการบริโภค Digital Magazine โดยปัจจยัการรับรู้ว่า Digital Magazine มี
ประโยชน์ มีความสัมพนัธ์ มากกว่าซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ีที่พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี (ACT) 
และการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) มีความสัมพนัธ์มากกว่า และRigopoulos and Askounis (2007) ไดศึ้กษาศึกษา
การประเมินการยอมรับของผูใ้ช้บริการต่อการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่าง คือผู ้ท่ี เป็น
กลุ่มเป้าหมายของธนาคารกรีก ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานของการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะการใชบ้ริการและการใชบ้ริการจริง
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่การรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน (PE) การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) 
เจตคติต่อการใชง้าน (ATT) และ ความตั้งใจที่จะกระท า (INT) มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับ(ACT) แอป
พลิเคชนัไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลวจิัยไปใช้ 
 

1. ควรมุ่งเน้นไปที่ผูที้่มีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป เน่ืองจากมีการการยอมรับเทคโนโลยี
มากกว่าผูมี้รายไดเ้ฉล่ียกลุ่มอ่ืน 
 2. โมเดล TAM ของ Roger Davis  ท่ีน ามาใช้แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย อาจท าให้
ความหมายคลาดเคล่ือน รวมทั้งการแปลความหมายนอกจากจะตอ้งใหถู้กตอ้งตรงตามความหมายแลว้ ควร
ค านึงถึงความเก่ียวขอ้งของความหมายใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 3. ส าหรับการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้วยัท างานนั้นควรมุ่งเน้นให้ผูใ้ช้รับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้งาน จะท าให้ผูใ้ช้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในอตัราสูงท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการเปล่ียนพ้ืนท่ีศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE) ของกลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตหรือจงัหวดัอื่นๆ เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความตั้งใจในภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนั ว่าในแต่ละปัจจยั
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแตกต่างกนัหรือไม่ 
 2. เน่ืองจากการวิจยัโดยการใชแ้บบสอบถาม อาจมีขอ้จากดัดา้นรายละเอียดของผลการวิจยั ดงันั้น
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งจากผูใ้ชม้ากข้ึน อาจใชเ้คร่ืองมืออ่ืนมาสนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพียง
อย่างเดียวเช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Interview) ทั้งน้ีจากงานวิจยัของ Chin Johnson 
และ Schwarz พบว่าแบบสอบถามแบบค าถามสั้นลดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามลงถึงร้อยละ 40 ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า 

3. ควรมีการเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างเช่น กลุ่มวยัรุ่นหรือวยัอ่ืนๆ เพื่อท าความเขา้ใจความตอ้งการท่ี
แตกต่างของแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการส่ือสารท่ีเหมาะสมและเพื่อขยายความเขา้ใจในความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนั 

4. ควรมีการน าโมเดล TAM ไปประยกุตใ์ชก้บั Social Network หรือ Technology อ่ืน   
5. ควรน าปัจจยัอ่ืนๆเช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัภายในองคก์รมาวิเคราะห์ร่วมกบัโมเดล TAM 
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ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาค (ส านักงานใหญ่)  

ORGANIZATIONAL  COMMITMENT OF  PROVINCIAL  WATERWORKS 

AUTHORITY  (HEADQUARTERS) 
วภิาว ี มณีสะอาด1  วา่ท่ีร้อยตรี  ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ2 

------------------------------------------------------------------------ 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาความแตกต่างในลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ผลประโยชน์เก้ือกูล ความผูกพนัในองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) รวมทั้ง
ศึกษาผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
(ส านักงานใหญ่)  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 293  คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-Test 
และ One -Way Analysis of Variance (ANOVA) การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้ Scheffe´ และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ส่วนมากเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 60.4  อายุมากกวา่ 40 ปี ร้อยละ 33.8 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.7 และระยะเวลาการ

ปฏิบติังานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 34.8  ส่วนผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บของพนกังานการประปา

ส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)  พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

สิทธิการลา สวสัดิการรักษาพยาบาล โบนัส  เงินเดือน การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนักงาน และการยา้ยและ

หมุนเวียนพนกังานและความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท ความพยายาม

อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร  ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ในการคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพใน

องคก์ร และความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององคก์ร  เม่ือทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์รของพนกังานการ

ประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และผลประโยชน์

เก้ือกูลท่ีพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ การยา้ย 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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หมุนเวยีนพนกังาน สิทธิการลา  การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังาน  และโบนสั ไดแ้ก่ การยา้ย, หมุนเวยีนพนกังาน 
สิทธิการลา  การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนักงาน  และโบนัสมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี
นยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการร่างหลกัเกณฑ์การปรับวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ท างาน เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างานแก่ตวัพนกังาน ดา้นผลประโยชน์
เก้ือกูล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งพิจารณาถึงความส าคญั และประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีพนกังานควรจะ
ไดรั้บนั้น ตอ้งคุม้ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนกังานในทุกระดบัชั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาค 
และดา้นความผูกพนัต่อองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค ควรเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานร่วมหารือกนัถึง
ปัญหาในการท างาน พร้อมทั้งจดักิจกรรมสร้างความสามคัคีเป็นหน่ึงอนัเดียวกนั อีกทั้งยงัช่วยลดความ
ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการท างานร่วมกนัในทุกระดบัชั้นลงได ้
 

ค าส าคัญ     : ความผูกพนัต่อองค์กร 
 

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 
 

บทน า 
ในการท่ีพนกังานในองค์กรจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีความผูกพนัต่อองคก์ร 

ส่วนหน่ึงเกิดจากการไดรั้บผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีดี เช่นการไดรั้บค่าตอบแทนสูง การรักษาพยาบาลท่ีดี  การ
ไดเ้ล่ือนชั้นต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้นความมุ่งมัน่ในตนเอง 
ตอ้งการความกา้วหน้าในชีวิตหรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน  มีความเช่ือมัน่ในนโยบายขององค์กร ท าให้
องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรไดต้ั้งไว ้(สิริพร อ าไพศรี, 2547: 
1-2)  
 ส านกังานประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองคก์รท่ีด าเนินกิจการท่ีเป็นการจดัท าบริการสาธารณะ
นอกเหนือจากการด าเนินงานเพื่อให้ผลประกอบการมีก าไรท่ีสนองตอบต่อการลงทุน แลว้ยงัตอ้งด าเนิน
กิจการให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับ ภารกิจหน้า ท่ี  วิสัยทัศน์  ค่ า นิยม และพันธกิจขององค์กร 
(http://www.pwa.co.th) ดงันั้น การปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
และเห็นถึงความส าคญัของการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานของหน่วยงาน แลว้ยงัจะเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถืออีกทางหน่ึงดว้ย 
 การสร้างใหพ้นกังานเกิดความพอใจในการท างานกบัองคก์ร และมีความผกูพนัท่ีจะอยูใ่นองคก์รจึง
เป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก   ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานได้รับและความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานส านกังานประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วา่อยูใ่นระดบัใด  มากนอ้ยเพียงใด  และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร โดยท าการศึกษาเฉพาะ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และผลประโยชน์เก้ือกูล
ท่ีพนกังานไดรั้บโดยน าแนวคิดความผูกพนัต่อองคก์รของ Steers (1991: 79 ) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  1) 
ความเช่ือมัน่ และยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอย่าง
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เต็มท่ีเพื่อองคก์ร และ 3) ความตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ซ่ึงหากองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองค์กรให้เกิดกบัพนกังานในองค์กรแลว้ 
ยอ่มจะน าไปสู่ความตั้งใจปฏิบติังาน มุ่งมัน่ ทุ่มเท ใชค้วามพยายามเต็มท่ีเพื่อท่ีจะท างานใหก้บัองคก์ร อีกทั้ง
ลดแนวโน้มการลาออกของพนกังานเพื่อรักษาและด ารงสมาชิกภาพความเป็นพนกังานตลอดไป เป็นการ
รักษาทรัพยากรท่ีมีค่าใหอ้ยูคู่่กบัองคก์รและส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานการประปาส่วน 
ภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 

2. เพื่อศึกษาผลประโยชน์เก้ือกูลของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
3. เพื่อศึกษาความผกูพนัในองคก์รของพนกังานประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 

 4. เพื่อศึกษาผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน 
การประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)จ านวน 1,100 คน 
2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ 

ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนักงานได้รับ ได้แก่  การยา้ย,
หมุนเวียนพนกังาน  สิทธิการลา การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังาน สวสัดิการรักษาพยาบาล เงินเดือนและโบนสั  
และความผูกพนัในองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  (ส านักงานใหญ่)  ประกอบด้วย ความ
เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมาย และยอมรับค่านิยมขององคก์ร ความพยายามอยา่งเต็มท่ีในการ
ท างานเพื่อองคก์ร  และ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก 
             3. ขอบเขตดา้นเวลา 
                    การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดช่วงเวลาในการท างานวจิยัเป็น 3 ช่วง ซ่ึงอยูภ่ายใน 6 เดือน ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558  
  

ความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค 

(ส านกังานใหญ่) 
  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บ 

- การยา้ย,หมุนเวยีนพนกังาน 

- สิทธิการลา 

- การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังาน 

- สวสัดิการรักษาพยาบาล 

- เงินเดือน 

- โบนสั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เชิงวชิาการ 
     1.1 สามารถน าผลวิจยัท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรรยาย การอบรมในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์
    1.2 สามารถน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากงานวจิยั ไปใชต่้อยอดงานวจิยัในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2. เชิงธุรกจิ 

     2.1 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีไดว้า่ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บใด มี
ผลกระทบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดความ
กระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ในการท างาน เพื่อให้งานนั้นประสบความส าเร็จสูงสุดส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้
                 2.2 ผลท่ีได้จากการศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ในการวางแผนการจดั
ผลประโยชน์เก้ือกูลใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังาน 

    2.3 ผลท่ีได้จากการศึกษา รัฐสามารถน าไปพฒันาแผนการจัดผลประโยชน์เก้ือกูลให้มีความ
เหมาะสมกบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัสวสัดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล 
             สวสัดิการ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงในการจูงใจ ให้คนอยากท างานให้กบัองคก์ร สวสัดิการ
อาจใชค้  าอ่ืน เช่น “ส่ิงตอบแทนทางออ้ม ” นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจา้ง หรือ “ประโยชน์และบริการ”  
หรือ “ประโยชน์เก้ือกูล” ซึงล้วนแต่หมายถึง การท่ีองค์กรจดัแสวงหาเพื่อบริการหรือให้ประโยชน์แก่
บุคลากรเพื่อตอบแทนในการปฏิบติังาน หรือเพื่อเอ้ืออ านวยแก่การปฏิบติังาน  ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัท์ (2545) 
กล่าวว่า สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีองค์กรหรือนายจา้งเป็นผูจ้ดัให้แก่บุคลากร ซ่ึงเป็นการจดัหาให้นอกเหนือจาก
ค่าจา้งท่ีจ่ายให ้เสมือนเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของนายจา้ง ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีองคก์รสมควรปฏิบติั  เพื่อ
ธ ารงรักษาและจูงใจบุคคลท่ีมีความสามารถให้ร่วมงานกบัองค์กร ในการจดัสวสัดิการนั้นสามารถแยก
ออกมาได้เป็น 6 ประเภทคือ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสุขภาพอนามยั ด้านความมัน่คง  ด้านนันทนาการ ด้าน
การศึกษา  ดา้นสังคมสงเคราะห์     
 ก่ิงพร  ทองใบ  (2553 : 11)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของค่าตอบแทนและหลกัการจ่ายค่าตอบแทน
แบบจูงใจสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภทคือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  (Financial  Compensation)  หมายถึง  
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเงินใหแ้ก่พนกังาน  แบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ    



46 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางตรง  ไดแ้ก่  ค่าจา้ง  เงินเดือน  โบนสั  เป็นตน้  และค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินทางออ้ม  ซ่ึงได้แก่  การประกนัสุขภาพ  การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สงเคราะห์สังคม  เป็นตน้  
 2.ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  (No financial  Compensation)  หมายถึง  ส่ิงของ  สิทธิประโยชน์
หรือบริการต่างๆ  ท่ีนายจา้งจดัให้แก่พนกังานเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน และท าให้ลูกจา้งเกิด
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการท างานในองคก์ร ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  2  ชนิด  คือ  งานและสภาพแวดลอ้มของงาน   
 การจ าแนกประเภทของสวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สวสัดิการแรงงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและสวสัดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  
 สวสัดิการของรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกบัเอกชน โดยท่ีสวสัดิการของรัฐวิสาหกิจ การก าหนด
ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน การแต่งตั้งการเล่ือนขั้น เงินเดือน การรักษาพยาบาล การจ่ายโบนสัการยา้ยและการ
หมุนเวียนพนกังานรัฐวิสาหกิจระเบียบการลาของพนกังานของพนกังาน เป็นไปตามพระราชบญัญติัแรงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เร่ือง มาตรฐานขั้นต ่า
ของสภาพการจา้งในรัฐวิสาหกิจ ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจ่ายค่า
รักษาพยาบาล และกฎหมายแรงงาน ส่วนเอกชน การจ่ายเงินเดือน และสิทธิการลาให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ค่ารักษาพยาบาลและผลประโยชน์ทดแทนอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกนัสังคม  พ.ศ. 2533   
 
แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร (Organization commitment) 

ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 
Buchanan (1974 : 533) ได้ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรไวว้่า คือความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกนั ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบติังานตามบทบาทของตนเอง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงความผูกพนัต่อองค์กรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 

1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์รโดยการเตม็ใจจะปฏิบติังาน 
              2. ยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

 3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร คือความรู้สึกเล่ือมใสและผกูพนัต่อองคก์ร 
Steers (1977 : 115) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นสภาวะท่ีบุคคลมีความยึดมัน่ผูกพนัอย่าง

แรงกลา้ต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งยงัมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรรวมทั้งการให้
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  

ความผกูพนัต่อองคก์รแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางดงัน้ี 
แนวทางท่ี 1 คือความผูกพนัด้านทศันคติ (Attitudinal Commitment) ความผูกพนัด้านพฤติกรรม 

(Behavior Commitment) แนวคิดดา้นบรรทดัฐานของสังคม ซ่ึง Miner (1992 : 124-130) ศึกษาแนวคิดเร่ือง
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ความผูกพนัต่อองคก์รของ Mowday, Porter และ Steers แลว้สรุปลกัษณะความผูกพนัต่อองคก์รออกเป็น 2 
กลุ่ม คือความผูกพนัด้านทศันคติ (Attitudinal Commitment) และความผูกพนัด้านพฤติกรรม (Behavior 
Commitment) นอกจากน้ีอนนัตช์ยั คงจนัทร์ (2529 : 35-36) ไดเ้พิ่มแนวคิดดา้นบรรทดัฐานของสังคมมาเป็น
กลุ่มท่ี 3   

แนวทางท่ี 2  คือความผูกพนัต่อเน่ือง (Continuance commitment) และความผูกพนัท่ีปรารถนา 
(Affective Commitment) (Cherrington ,1994 : 277) 
 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  Mowday et al. (1982; อา้งถึงใน เจษฎา กาศเจริญ, 
2550: 21) ศึกษาพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่  ลกัษณะส่วนบุคคลลกัษณะโครงสร้างของ
องคก์ร  ลกัษณะงาน  ประสบการณ์ในงาน Mottaz (1987, p. 549; อา้งถึงใน เจษฎา กาศเจริญ, 2550:21) ได้
แบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล   และลกัษณะขององค์กร 
ได้แก่ ลกัษณะงาน ค่าจา้ง โอกาสก้าวหน้า การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และ  Steers (1991) ปัจจยัท่ีก าหนด
ความผูกพนัต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบั การศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการท างานในองคก์ร และระดบัต าแหน่ง  ลกัษณะของงาน  
และประสบการณ์ในงาน (work experiences) หมายถึง สถานภาพการท างานท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับ ได้แก่ 
ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร ความพึ่งพิงไดข้ององคก์ร และ
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

ผูว้ิจยัจึงได้น าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูป้ฏิบติังาน (personal characteristic) ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร และปัจจยัดา้นผลประโยชน์ตอบแทนและสวสัดิการ  
ทั้งน้ีปัจจยัด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสวสัดิการคือการจดัผลประโยชน์เก้ือกูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) เป็นการใชห้ลกัการก าหนดสวสัดิการจากเอกสารขอ้บงัคบัการประปาส่วนภูมิภาคเก่ียวกบั
การยา้ยและการหมุนเวียนพนกังาน พ.ศ. 2554  ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาควา่ดว้ยการลาของพนกังาน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550  การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยคุณสมบติัต าแหน่ง 
หลกัเกณฑ์การเล่ือนชั้นพนักงาน พ.ศ. 2534 การแต่งตั้งการเล่ือนขั้น เงินเดือน ของพนักงาน พ.ศ. 2522 
แกไ้ขล่าสุด (ฉบบัท่ี 32) พ.ศ. 2554   การสงเคราะห์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 แกไ้ขล่าสุด (ฉบบั
ท่ี 8) พ.ศ. 2551หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายโบนสัส าหรับกรรมการ พนกังานและลูกจา้งประจ าของการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2530 ตามพระราชบญัญติัการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) จ านวน  
293 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงบางส่วนดดัแปลงมาจากแบบ สอบถามของ
งานวิจยัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบังานช้ินน้ี   โดยน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี  การสร้าง
แบบสอบถาม รวมทั้งไดจ้ดัท าข้ึนเองโดยสร้างจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆ  แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   สอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ใชม้าตรวดั Nominal Scale และOrdinal Scale 
 ส่วนท่ี  2   สอบถามเก่ียวกบัดา้นผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บ ไดแ้ก่  การยา้ยและหมุนเวยีน
พนกังาน  สิทธิการลา  การแต่งตั้งเล่ือน ชั้นพนกังาน  สวสัดิการรักษาพยาบาล  เงินเดือน และโบนสั  ใช้
มาตราวดั Interval Scale - 5 ระดบั 
      ส่วนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค(ส านกังาน
ใหญ่)  ประกอบดว้ย  ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ในการยอมรับเป้าหมาย และยอมรับค่านิยมขององค์กร  
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์ร  และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก 
ใชม้าตราวดั Interval Scale - 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี  2  และ 3 เป็นการใหแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละขอ้ความวา่มีผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังาน
ไดรั้บ และความผกูพนัต่อองคก์ร ในระดบัใด  ตามมาตรวดั  Likert’s  Scale    5  ระดบั    
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 จากผลการวจิยั พบวา่ พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 60.4  อายมุากกวา่ 40 ปี ร้อยละ 33.8 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.7และระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 34.8 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัผลประโยชน์เกือ้กูลทีพ่นักงานได้รับ 
          ผลการวจิยัพบวา่ 

1.การยา้ยและหมุนเวียนพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50  พนกังาน
เห็นดว้ยในเร่ือง เม่ือท างานครบ 3 ปี สามารถขอยา้ยกลบัภูมิล าเนาเดิมไดม้ากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  
และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานคิดวา่การแต่งตั้งโยกยา้ยสับเปล่ียนหนา้ท่ีมีความยติุธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97  

2.สิทธิการลาในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 พนกังานเห็นดว้ยในเร่ือง 
สามารถสะสมวนัลาพกัผอ่นได ้20 วนัต่อปีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังาน
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หญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได ้60 วนัหากประสงคล์าเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก สามารถลากิจส่วนตวัไดอี้ก 30 วนัท า
การ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  

3. การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  พนกังาน
เห็นดว้ยในเร่ือง มีความเหมาะสมในการเล่ือนชั้นตามระยะเวลาการปฏิบติังานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.79 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ มีความชดัเจนในเส้นทางกา้วหนา้ในสายงานของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  

4.สวสัดิการรักษาพยาบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 พนกังานเห็น
ดว้ยในเร่ือง สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  กปภ. มีสถานพยาบาลท่ีรองรับแก่จ านวนพนกังานท่ีเพียงพอ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

5.เงินเดือนในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย พนักงานเห็นด้วยในเร่ือง การใช้วนัลาไม่เกินวนัท่ี
ก าหนดจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และนอ้ย
ท่ีสุดไดแ้ก่  เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 

6.โบนัสในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 พนักงานเห็นด้วยในเร่ืองเม่ือ
เกษียณอายุ พนักงานยงัคงได้โบนัสในปีนั้นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 และน้อยท่ีสุดได้แก่  
พนกังานพอใจกบัโบนสัท่ีไดรั้บและท าใหพ้นกังานมีชีวติท่ีสุขสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 
            ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององคก์รในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89  โดยท่ีพนักงานเห็นด้วยในเร่ืองตั้งใจว่าจะไม่ขาดงาน ถ้าไม่มี
ความจ าเป็นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  และน้อยท่ีสุดได้แก่ พนักงานเห็นด้วยกบันโยบาย, วิธี
ปฏิบติังานของ กปภ.  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  

2.ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท ความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์รในภาพรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94    พนกังานเห็นดว้ยในเร่ืองยอมเสียสละเวลาส่วนตวั เพื่อปฏิบติังานให้เสร็จ
ทนัตามเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่พนกังานรู้สึกวา่ กปภ. สร้าง
แรงบนัดาลใจใหพ้นกังานท างานใหดี้ท่ีสุดในทุกๆวนั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

3.ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพในองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94   พนกังานเห็นดว้ยในเร่ือง รู้สึกภาคภูมิใจในต าแหน่งงานท่ีไดม้าดว้ยความรู้ 
ความสามารถมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานจะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บงานใน
ต าแหน่งเดียวกนัน้ีกบัองคก์รอ่ืนๆ แต่พนกังานก็ยงัคงเลือกท่ีจะท างานอยูก่บั กปภ.  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
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สรุปผลการพสูิจน์สมมติฐาน 
 จากการวจิยัเร่ือง “ความผกูพนัขององคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)” 
ผูว้จิยัจึงไดส้รุปเป็นสมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานที ่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
แตกต่างกนั 
            ผลการวิเคราะห์พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่2 ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บ ไดแ้ก่ การยา้ยและหมุนเวยีนพนกังาน สิทธิ
การลา การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังานสวสัดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน และโบนสัมีความสัมพนธ์ต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค(ส านกังานใหญ่) 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บ ไดแ้ก่ การยา้ยและ
หมุนเวียนพนกังาน สิทธิการลา การแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังาน และโบนสัมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค(ส านกังานใหญ่)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจยัเร่ือง “ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
ผูว้จิยัด าเนินการอภิปรายผลดงัน้ี 
1. ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานไดรั้บของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) พบวา่ สิทธิ
การลาอยูใ่นอนัดบัแรก  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค มีความเห็น
ดว้ยกบัระเบียบการลาของพนกังาน(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ ลาป่วย ลากิจส่วนตวั ลาคลอดบุตร ลากิจ
ส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร ลาพกัผอ่นประจ าปี ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ลาเพื่อราชการทหาร ลาไป
ต่างประเทศ และลาติดตามคู่สมรส โดยท่ีสามารถสะสมวนัลาพักผ่อนได้ 20 วนัต่อปีมีสิทธิลาไป
ต่างประเทศ 20 วนัต่อปี และไดรั้บเงินเดือน  และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได ้60 วนัหากประสงคล์าเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีเห็นว่า
สมควรท่ีจะไดล้าคลอดบุตรเพิ่มข้ึนเป็น 90 วนั โดยไม่ตอ้งลากิจส่วนตวัเพิ่ม ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือการการ
ยา้ยและหมุนเวยีนพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค
เห็นดว้ยกบัการยา้ยและการหมุนเวียนพนกังาน พ.ศ. 2554ท่ีเม่ือท างานครบ 3 ปี พนกังานสามารถขอยา้ย
กลบัภูมิล าเนาเดิมได้และ กปภ. สามารถโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตามคู่
สมรสในการไปปฏิบติังานต่างทอ้งท่ีทั้งน้ีการยา้ย  หมายความว่า การให้พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วย
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หน่ึงยา้ยไปปฏิบติัหนา้ท่ีอีกหน่วยหน่ึงส่วนการหมุนเวยีนหมายความวา่ การใหผู้บ้ริหารในระดบัชั้นเดียวกนั
สับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อพฒันาและเสริมสร้างประสบการณ์ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควร  
และพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคไม่แน่ใจในเร่ืองการแต่งตั้งโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีมีความยุติธรรม 
ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการแต่งตั้งโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ี ให้ยา้ยไปอยูท่ี่กนัดารหรือพื้นท่ีพิเศษท่ีมีความ
เส่ียงอนัตราย ท าใหพ้นกังานการประปาส่วนภูมิภาครู้สึกวา่ไม่เป็นการยติุธรรมส าหรับตวัเขา 
 2. ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) พบวา่ ความเต็มใจ
ท่ีจะทุ่มเท ความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  พนกังานการประปาส่วนภูมิภาคใหค้วามส าคญั
เป็นอนัดบัแรก  สอดคลอ้งกบัแนวคิดความผูกพนัของMiner (1992) ท่ีไดก้ล่าวถึงความผูกพนัดา้นทศันคติ 
ซ่ึงความผกูพนัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์อยา่งเหนียวแน่นกบัความรู้สึกอนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กร
และการมีส่วนร่วมในองคก์ร ซ่ึงSteer (1977) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัมี 3 ลกัษณะ คือการมีความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกล้า ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ท างานให้กบัองค์กร และความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ โดยในดา้น
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อท างานให้กบัองค์กรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
พร้อมท่ีจะยอมเสียสละเวลาส่วนตวั เพื่อปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนดทุ่มเทความพยายามอย่าง
เตม็ท่ีในการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ปภ.บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้  ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัช่อสุดา โสระดา (2551)ท่ี
ไดศึ้กษาความผกูพนัของพนกังานต่อ บริษทั มโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั พบวา่มีระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างาน และพนกังานการประปาส่วน
ภูมิภาคให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและยอมรับ
ค่านิยมขององค์กร แสดงให้เห็นว่าพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคเห็นดว้ยว่าพนกังานตั้งใจว่าจะไม่ขาด
งาน ถา้ไม่มีความจ าเป็นและพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กปภ. แต่พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค
ไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย, วธีิปฏิบติังานของกปภ. เพราะบางคร้ังการออกนโยบาย , วธีิปฏิบติังานของกปภ. ไม่
สามารถน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริงไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงควรหารือกบัหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกบัปัญหา
ในการท างานเพื่อจะไดน้ ามาปรับแกไ้ขนโยบายและวธีิการปฏิบติังานของ กปภ. 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค(ส านกังานใหญ่)
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
      พนกังานการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่าง
กนั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี และส าเร็จ
การศึกษาหลากหลายสาขา พนักงานทุกคนในองค์กรรับรู้ถึงระเบียบวินัยและท าตามข้อบงัคบัของการ
ประปาส่วนภูมิภาค  และไดม้าศึกษาเพิ่มเติมทางดา้นอ่ืน ท าให้พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค มีความมุ
มานะในการพฒันาตวัเองเพื่อกา้วหน้าในอาชีพ และเม่ือมีการศึกษามากข้ึน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกความ
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ผูกพนัท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย ดงัท่ีพบวา่ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนักบัระดบั
ปริญญาตรีจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุเทพ ทองค า (2556) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัการบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัล าปาง พบว่า 
ระดบัการศึกษามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
       พนกังานการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั  เน่ืองมาจากระยะการการปฏิบติังานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค เม่ือมีอายุการท างาน
มากข้ึน ท าใหเ้กิดการเล่ือนต าแหน่ง  และไดโ้ยกยา้ย หมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลา  ดงัท่ีพบวา่ระยะการปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ 1 ปีมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนักบัระยะการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี,    6 - 10 ปี  และ มากกวา่ 10 
ปี ท าให้พบวา่ระยะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุเทพ ทองค า (2556) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัการบริหารค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัขององคก์รวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัล าปาง พบวา่ ระยะการปฏิบติังานมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรและเกษร หวลอาลยั (ร.ต.ท.หญิง) (2554)ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนั
ของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวรชายแดนท่ี 31 จงัหวดัพิษณุโลกพบว่า 
ระยะการปฏิบติังานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  
      สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)
ได้รับ ได้แก่ การยา้ย, หมุนเวียนพนักงาน สิทธิการลา การแต่งตั้ งเล่ือนชั้ นพนักงาน  และโบนัส มี
ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค(ส านักงานใหญ่) อย่างมี
นยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แสดงให้เห็นว่าการยา้ย, หมุนเวียนพนกังาน สิทธิการลา การแต่งตั้ง
เล่ือนชั้นพนกังาน  และโบนสั ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการแต่งตั้งเล่ือน
ชั้นพนกังานเป็นตวัแปรแรกท่ีท านายถึงความผูกพนัต่อองค์กร ทั้งน้ีการแต่งตั้งเล่ือนชั้นพนกังานเป็นการ
เล่ือนชั้นตามความสามารถและพิจารณาความเหมาะสม  ส่วนโบนสั  เน่ืองจากโบนสัเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงิน และเป็นรายไดอ่ื้นๆ ท่ีเขา้มา ท าให้พนกังานการประปาส่วนภูมิภาครู้สึกวา่โบนสัเป็นส่วนส าคญัใน
การใชจ่้ายถา้ไดโ้บนสัมาก ก็มีความพอใจมากเช่นกนั  การยา้ย, หมุนเวยีนพนกังาน เป็นการใหพ้นกังานการ
ประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับเปล่ียนงาน ไม่ท างานท่ีจ าเจซ ้ าซาก ท าใหมี้ประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน 
และรู้สึกพอใจกบัการท างานใน กปภ. น้ี ส่วนสิทธิการลา ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน กปภ. ก็ไดจ้ดัให้มี
สิทธิการลาไดห้ลายประเภท สอดคลอ้งกบัสุเทพ ทองค า (2556) พบวา่ส่วนการบริหารค่าตอบแทนท่ีไม่เป็น
ตวัเงินมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน และเกษร หวลอาลยั (ร.ต.ท.หญิง) (2554) ท่ีศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวรชายแดนท่ี 
31 จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่เงินรายไดอ่ื้นๆมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัในองคก์ร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลวจัิยไปใช้ 
1. ดา้นประชากรศาสตร์ในการวิจยัคร้ังน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการร่างหลกัเกณฑก์ารปรับวุฒิ

การศึกษาและประสบการณ์ท างาน พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโดยใชเ้ป็นแนวทางในการธ ารงรักษา
บุคคลไว ้

2. ดา้นผลประโยชน์เก้ือกูล มาพิจารณาความส าคญั และประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีพนกังานควรจะไดรั้บ
นั้น ตอ้งคุม้ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนกังาน ในทุกระดบัชั้น เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมเสมอภาค 

3. ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร กปภ. ควรเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานร่วมหารือกนั ถึงปัญหาในการ
ท างาน พร้อมทั้งจดักิจกรรมสร้างความสามคัคีเป็นหน่ึงอนัเดียวกนั อีกทั้งยงัช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการท างานร่วมกนัในทุกระดบัชั้นลงได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมในดา้นสวสัดิการ เช่น สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน บรรยากาศ
ในองคก์ร ความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาความตอ้งการของพนกังานในดา้นสวสัดิการ เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ท่ีสามารถตอบสนองตวัพนกังานได ้โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น  การสนทนากลุ่ม (Focus group) ควบคู่
ไปกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรถแทก็ซ่ีในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF TAXI SERVICE IN BANGKOK 
วภิารัตน์  ศุภศิริวฒันา1    ผศ.ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

------------------------------------------------------------------------ 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร

และศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

รถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test และ Correlation  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000  บาท และมีสถานภาพโสด  

โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการดา้นวตัถุประสงค์หลกัในการใช้บริการเพื่อเดินทาง

ท่องเท่ียว ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ริการเพราะความสะดวก รวดเร็ว ดา้นจ านวนผูร่้วมใชบ้ริการ ล าพงัคน

เดียว ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการ ช่วงวนัจนัทร์

ถึงวนัศุกร์ ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเวลา 16.01 น.– 22.00 น. ดา้นงบประมาณโดยเฉล่ียในการ

ใชบ้ริการระหวา่ง 71-120 บาทต่อคร้ังและ ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 6-10 นาที ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการรายดา้นทุกดา้น ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ความ

น่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้และการเอาใจใส่ และมีความพึงพอใจใน

ใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีท่ีช่วยใหเ้ดินทางถึงจุดหมายปลายทางไดต้ามท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และสถานภาพ ยกเวน้ อายุและอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถ

แท็กซ่ีและพฤติกรรมการใช้บริการเกือบทุกด้านยกเวน้วตัถุประสงค์ในการเดินทางและเหตุผลในการใช้

บริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คุณภาพบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถ

แทก็ซ่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคัญ : รถแทก็ซ่ี, คุณภาพการบริการ, 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 

  



57 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

บทน า 

เน่ืองจากปัญหาการกระจุกตวัของประชาชนในตวัเมือง โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทยมีจ านวน 5,517,008 คนในส้ินปี 2557 ท่ีผ่านมา (ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง, 2557)  เหตุผลหลกัคือเพื่อการศึกษาและการท างาน และมีความเป็นอยู่ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครตอ้งมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา ในขณะท่ีการด ารงชีวติอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
จ าเป็นตอ้งการส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามมา โดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งท่ีไม่
สามารถรองรับการขยายตวัอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลท าให้ปริมาณการใชร้ถยนตส่์วนบุคคลมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนตามเกินขีดความสาม
รถของถนนท่ีจะรองรับได้และเกิดปัญหาการจราจรติดขดัโดยเฉพาะในช่วงรีบเร่งตอนเช้าและตอนเยน็  
รัฐบาลพยายามใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาการจราจร โดยรณรงคใ์หป้ระชาชนใชบ้ริการรถสาธารณะ
มากข้ึน แต่ระบบคมนาคมยงัไม่สามารถครอบคลุมทุกพื้นท่ีไดท้ัว่ถึง ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันไปใช้การ
บริการโดยสารรูปแบบอ่ืนแทน  ซ่ึงการเดินทางโดยรถแทก็ซ่ีมิเตอร์มีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และสามารถ
ก าหนดเส้นทางไดเ้องเปรียบเสมือนเป็นรถยนตส่์วนบุคคล 

รัฐบาลไดมี้นโยบายการจดทะเบียนรถแท็กซ่ีเสรีส่งเสริมการเพิ่มจ านวนแท็กซ่ีโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2555  มีรถแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียน จ านวน 99 ,375 คนั ซ่ึงเป็นรถแท็กซ่ีส่วนบุคคล จ านวน 
23,757 คนั และเป็นรถแท็กซ่ีนิติบุคคล จ านวน 75,618 คนั (Siam Intelligence, 2012) ท าให้การแข่งขนัของ
ธุรกิจให้บริการรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ทั้งท่ีเป็นรถแท็กซ่ีส่วนบุคคลและนิติบุคคลในปัจจุบนัมีความรุนแรงมากข้ึน 
แต่ปัญหาดา้นคุณภาพบริการยงัคงมีการร้องเรียนจากประชาชนในอตัราท่ีสูง  
ผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวจึงเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีใน

กรุงเทพมหานครจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีจ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการแท็กซ่ี และศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพการบริการ

รถแทก็ซ่ีท่ีมีต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีในกรุงเทพมหานครโดยตรง โดยคาดหวงัวา่จะไดผ้ล

การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อยอด ในอนาคตและประโยชน์ต่อธุรกิจการใหบ้ริการโดยสารใน

รูปแบบรถแทก็ซ่ีมิเตอร์เพื่อการพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี

ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการรถแท็กซ่ีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

รถแทก็ซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการรถแทก็ซ่ีและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถ

แทก็ซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1.1 . ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. คุณภาพการบริการรถแท็กซ่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดทีจ่ะได้รับจากการวจัิยคร้ังนี้ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 

ท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ
รถแท็กซ่ี และคุณภาพการบริการรถแท็กซ่ี   ท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถน ามาอา้งอิงและต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงธุรกจิ 
ท าให้ไดฐ้านขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีเก่ียวกบั

คุณภาพการบริการรถแท็กซ่ีและระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่ีมีต่อบริการรถแท็ก ซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจให้บริการโดยสารประเภทแท็กซ่ีในการพฒันา
ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการมากข้ึน 
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กรอบแนวคิด 

              ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1.1 กรอบแนวความคิด 

  

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 เพศ      
 อาย ุ     
 ระดบัการศึกษา      
 อาชีพ 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
 สถานภาพ 

คุณภาพการบริการรถแทก็ซ่ี 
 ลกัษณะทางกายภาพ 

 ความเช่ือถือได ้

 การตอบสนองความตอ้งการ 

 ความมัน่ใจ 

 การเอาใจใส่ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการรถแทก็ซ่ี 

 วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการ  
 เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ  
 จ านวนผูร่้วมเดินทาง/ ร่วมใชบ้ริการ  
 ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ  
 วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ  
 ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ  
 งบประมาณโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการ  
 ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 

 
ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถแทก็ซ่ี
ในกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์ 

รถแท็กซ่ี หมายถึง รถโดยสารสาธารณะส าหรับผูโ้ดยสารคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ ท่ีผูโ้ดยสารวา่จา้ง
ผูข้บัรถแทก็ซ่ีส่งจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง 

ลักษณะประชากรศาสตร์  หมายถึง  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจจากการท าการประเมินเพื่อท าให้ไดบ้ริการ
รถแท็กซ่ีมาใช้ ซ่ึงการศึกษาใช้แนวคิดจากการตั้ง 7 ค าถาม (6Ws 1H) ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการ
เลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ จ านวนผูร่้วมเดินทาง/ ร่วมใชบ้ริการ ความถ่ีโดยเฉล่ียในการ
เลือกใช้บริการ วนัท่ีเลือกใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้บริการ งบประมาณโดยเฉล่ียท่ีใช้บริการ และ
ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 

คุณภาพการบริการรถแท็กซ่ี หมายถึง มาตรฐานการบริการท่ีสัมผสัไม่ได้แต่มีปัจจยัท่ีสามารถ
น ามาใช้พิจารณาตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้ใช้บริการรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ ความเช่ือถือได ้การตอบสนองความตอ้งการ ความ
มัน่ใจ และการเอาใจใส่ 

ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ สภาพของรถ, ความสะอาดของรถ, กล่ิน
หรือน ้าหอมปรับอากาศภายในตวัรถ 

ความเช่ือถือได้  หมายถึง  ความสามารถในการใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า การใหบ้ริการตรง

กับสัญญาท่ีให้ไวก้ับลูกค้าและบริการท่ีให้ทุกคร้ัง มีความสม ่าเสมอ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าน่าเช่ือถือใน

มาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

การตอบสนองความต้องการ  หมายถึง  ความเตม็ใจท่ีจะให้บริการทนัทีและให้ความช่วยเหลือเป็น

อยา่งดี 

ความมั่นใจ  หมายถึง  ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ มีความสุภาพและเป็น

มิตรกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตย ์และสามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้และมีความมัน่คงปลอดภยั 

การเอาใจใส่  หมายถึง  สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อไดง่้าย ความสามารถในการ

ติดต่อส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจได ้ความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจลูกคา้ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือและการกระท าทางกายภาพของบุคคลเม่ือท า
การประเมินเพื่อท าให้ไดสิ้นคา้และบริการมาใชแ้ละขจดัทิ้ง (Loudon and Bitta, อา้งถึงในมนู  แฟงสุวรรณ, 
2552) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ
ผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาตอบท่ีไดจ้ะ
ช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2550) ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค คือ 6 Wsและ 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, Where, When and How เพื่อคน้หาคาตอบ 7 
ประการ ไดแ้ก่ 7 O’s ซ่ึงประกอบไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets 
and Operations ซ่ึงในการวจิยัฉบบัน้ีใชแ้นวคิดดงักล่าวในการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีและ
ใชใ้นการออกแบบแบบสอบถามในส่วนพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการดว้ย  
แนวคิดและทฤษฎคุีณภาพการบริการ  

คุณภาพการบริการ หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการและ
การรับรู้ท่ีมีต่อการบริการจริง (Zeithaml, 1988 อา้งถึงในปัทมา เทพทวีและคณะ, 2550)องค์ประกอบของ
คุณภาพในการบริการ  

ปัจจัยส าคัญท่ีลูกค้ามักใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเก่ียวกับระดับคุณภาพบริการหรือเรียกว่า 

SERVQUAL Scale มี 5 ขอ้ (Parasuraman; et al., 1998) ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2) ความ

เช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 4) ความมัน่ใจต่อบริการ 

(Assurance) 5) การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) 

แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จาก

คุณสมบติัหรือการท างานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของ บุคคล ดงันั้น ระดบัความ

พึงพอใจจึงเป็นฟังกช์ัน่ของความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล 

(Kotler, 1997) 
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ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีส าคัญ  (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2003; Ivancevich and 

Matteson, 2002) ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว  ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็น

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยร์ะบุวา่ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบั

ขั้น  จากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด  เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้  มนุษยก์็มี

ความต้องการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป มี 5 ระดับขั้น ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological 

Needs), ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs), ความตอ้งการความผูกพนัหรือ

การยอมรับ (Affiliation or Acceptance Needs) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs), ความต้องการ

ความส าเร็จในชีวติ (Self-Actualization)  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการ
รถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือปวส. มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดัแตกต่างกนั และคุณภาพด้านความสามารถท่ี
สัมผสัได ้ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการตอบสนองตามความตอ้งการ ความมัน่ใจ และการเขา้ถึงจิตใจ
ของผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง 
จ ากดัในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ บุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวก 

สอาด สุขเสดาะและคณะ (2553) ไดศึ้กษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเรือขา้มฝาก 
ท่าฉลอม-มหาชยั. มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเรือขา้มฝาก ท่าฉลอม-มหาชยั ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเรือขา้มฝากท่าฉลอม-มหาชยักบัพฤติกรรมในการใช้
บริการเรือขา้มฝากท่าฉลอม-มหาชยั ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการเคยใช้บริการเรือขา้มฝากท่า
ฉลอม-มหาชยัมาก่อน ใชเ้วลาเดินทางมาท่ีท่าเรือประมาณ 16-30 นาที วตัถุประสงคใ์นการเดินทางขา้มฝาก
เพื่อไปท างาน ดา้นความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูใ้ช้บริการมี
ความพึงพอใจในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ความพึงพอใจในดา้นประหยดัค่าใชจ่้าย และความ
รวดเร็วตรงต่อเวลา อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
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สิริกุล พรหมชาติ (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารปรับอากาศของบริษทั 

407 พฒันา จ ากดั เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถประจ าทางปรับอากาศของบริษทั  407 

พฒันา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 5,000-10,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง

เพื่อกลบัภูมิล าเนา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง แตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศของบริษทั 407 พฒันา จ ากดั แต่ อาชีพระดบั

การศึกษา และรายได ้แตกต่างกนัมีผลต่อพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศของบริษทั 407 

พฒันา จ ากดัแตกต่างกนั ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ราคา และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของผูโ้ดยสารมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนดา้นอ่ืนๆผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระเบียบวธีิวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีมี

อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปท่ีมีภุมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดทั้งหมด มี 4 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1  ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียและ

สถานภาพ เป็นค าถามแบบMultiple-Choice มีมาตราวดัแบบนามบญัญติัและเรียงล าดบั รวม 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ี ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ 

เหตุผลในการเลือกใช้บริการ จ านวนผูร่้วมเดินทาง/ ร่วมใช้บริการ ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ 

วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ งบประมาณโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการ และระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอ

ใช้บริการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบ (Multiple-Choice) และมีมาตราวดั

แบบนามบญัญติัและเรียงล าดบั รวม 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  คุณภาพการบริการรถแท็กซ่ี ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจได ้การตอบสนองความตอ้งการ ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบ Rating 

Scale แบ่ง 5 ระดบั (5-scale likert) และมีมาตรวดัแบบอนัตภาคชั้น มี 5 ดา้นๆ ละ 5 ขอ้ รวม 25 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ี ประกอบดว้ยความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถ

แท็กซ่ี 7 ดา้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบ Rating Scale แบ่ง 5 ระดบั (5-scale likert) และมีมาตรวดัแบบ

อนัตภาคชั้น รวม 7 ขอ้ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 อายใุนช่วง 31-40 ปี 

จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.3 มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง  

20,001-30,000 บาท จ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีสถานภาพโสด จ านวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 

74.8 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถแทก็ซ่ี 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้บริการรถแท็กซ่ี ด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้

บริการเพื่อเดินทางท่องเท่ียว จ านวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 49 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ริการเพราะความ

สะดวก รวดเร็ว จ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.8 ดา้นจ านวนผูร่้วมใชบ้ริการ ล าพงัคนเดียว จ านวน 218 

ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 196 ราย คิด

เป็นร้อยละ 49 ดา้นวนัท่ีเลือกใช้บริการ ช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จ  านวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 ดา้น

ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้บริการระหว่างเวลา 16.01 น.– 22.00 น. จ  านวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 ด้าน

งบประมาณโดยเฉล่ียในการใช้บริการระหว่าง 71-120 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.8 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 6-10 นาที จ  านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 

3. สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัสภาพภายในรถมีความสะอาด 

และอากาศบริสุทธ์ิ ไม่มีกล่ินไม่พึงประสงค ์เช่น อาหาร, บุหร่ี, น ้ ายาปรับอากาศ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35  , 

ดา้นความเช่ือถือได ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผูข้บัรถแทก็ซ่ีพาไปยงัจุดหมายปลายทาง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 , ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัผูข้บัรถแทก็ซ่ีมีความพร้อม และยินดีท่ีจะให้บริการทุกเส้นทางไม่ปฏิเสธผูโ้ดยสารมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย 4.49 , ดา้นความมัน่ใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผูข้บัรถแทก็ซ่ีมีความซ่ือสัตย์

ในการเรียกเก็บค่าโดยสารตามตวัเลขค่าโดยสารท่ีแสดงบนมิเตอร์ ไม่เรียกเก็บเพิ่มและทอนเงินถูกตอ้ง มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.38 และ ดา้นการเอาใจใส่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผูข้บัรถแทก็ซ่ียนิดี

รับฟังค าแนะน าเส้นทางจากผูโ้ดยสาร มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.14  
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4.  สรุปผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรถแทก็ซ่ี 
 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในใชบ้ริการรถแท็กซ่ีท่ีช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้

ตามท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.91  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า   ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ

แตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจยั

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการและเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคุณภาพการบริการรถแท็กซ่ีทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปรอสิระ สถิติ Sig. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1. เพศ t-test 0.286 ปฏิเสธ 

ลกั
ษณ

ะป
ระ
ชา
กร
ศา
สต

ร์ อาย ุ F-test 0.002 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.495 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test 0.001 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.454 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test 0.069 ปฏิเสธ 

2. วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการ F-test 0.028 ยอมรับ 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
ใช
บ้ริ

กา
รร
ถแ

ทก็
ซี่ 

เหตุผลหลกัในการเลือกใชบ้ริการ F-test 0.005 ยอมรับ 

จ านวนผูร่้วมเดินทาง F-test 0.414 ปฏิเสธ 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย F-test 0.432 ปฏิเสธ 

วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ F-test 0.125 ปฏิเสธ 

ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ F-test 0.515 ปฏิเสธ 

งบประมาณโดยเฉล่ีย F-test 0.352 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาในการรอใชบ้ริการ F-test 0.901 ปฏิเสธ 

3. ลกัษณะทางกายภาพ Correlation 0.000 ยอมรับ 

คุณ
ภา
พก

าร
บริ

กา
ร ความเช่ือถือได ้ Correlation 0.000 ยอมรับ 

การตอบสนองความตอ้งการ Correlation 0.000 ยอมรับ 

ความมัน่ใจ Correlation 0.000 ยอมรับ 

การเอาใจใส่ Correlation 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่  

สุจิตรา รุ่งทอง (2554) พบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชร้ถไฟฟ้าเช่ือม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของเพศ สถานภาพ รายได ้แตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจในการใชร้ถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกนั  

ปพิชญา แทนประสาน (2556) พบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีวตัถุประสงค์และเหตุผลในการใช้บริการ

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้านอนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ และ ความถ่ีโดยเฉล่ีย วนัท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตู้

สาธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้านอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของงบประมาณท่ีใช้

บริการ ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชร้อท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถ

ตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้านอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

วรรธนะ พูนทองชยั (2556) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการโดยรวมทุกดา้น ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสั

ได ้ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

โดยรวมในการใชบ้ริการท่าอากาศยานของผูโ้ดยสารขาออก 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

 1 ข้อเสนอแนะเพ่ือปฏิบัติการจริง 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการใช้

บริการแทก็ซ่ี คือ กลุ่มคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ กลุ่มคนท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

คนท่ีมาใชบ้ริการรถแท็กซ่ีมากท่ีสุด นอกจากน้ีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีสูงสุด ควรให้

ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

ลักษณะทางกายภาพ ควรดูแลรักษาสภาพภายในรถให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และควรมีการระบายอากาศ

ให้ถ่ายเทก่อนการใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อไม่ให้มีกล่ินไม่พึงประสงคท์ั้งจากอาหาร บุหร่ี หรือ น ้ ายาปรับอากาศ

กล่ินแรงเกินไป 

ความเช่ือถือได้ ควรมีความเช่ียวชาญในเส้นทาง สอบถามจุดหมายปลายทางใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถไปส่ง

ยงัปลายทางท่ีถูกตอ้ง 

การตอบสนองความต้องการ ควรมีความพร้อมและยินดีท่ีจะไปส่งผูโ้ดยสารในทุกเส้นทาง ไม่ปฏิเสธ

ผูโ้ดยสาร หากไม่มีความพร้อมในการใหบ้ริการควรปิดไฟวา่ง เพื่อใหผู้โ้ดยสารรับรู้ 
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ความมั่นใจ ควรมีความซ่ือสัตยใ์นการเรียกเก็บค่าโดยสารตามตวัเลขค่าโดยสารท่ีแสดงบนมิเตอร์ ไม่คิด

ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไมก่ดมิเตอร์ ไม่เรียกเก็บเพิ่มและทอนเงินอยา่งถูกตอ้ง 

การเอาใจใส่ ควรรับฟังค าแนะน าเส้นทางจากผูใ้ชบ้ริการ มีการน าเสนอเส้นทางใหผู้ผู้ใ้ชบ้ริการเป็นฝ่ายเลือก 

หรือ ไม่บงัคบัใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งข้ึนทางด่วน 

  ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด ท าให้ส่งผลดีต่อการตดัสินใจใช้บริการ หรือ ใช้บริการซ ้ าของผูบ้ริโภคในอนาคต 

รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการรักษาฐานลูกคา้เก่าในกรณีท่ีมีคู่แข่งรายใหม่ในอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี เช่น ภาพลกัษณ์ การเมือง และอตัราค่าโดยสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันาประสิทธิภาพใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการใชบ้ริการซ ้ า เกิดความภกัดี 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นทศันคติ ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ

การให้บริการของรถแท็กซ่ีเพื่อให้ทราบถึงความต้องการท่ีแน่ชัดของผูใ้ช้บริการเพื่อสามารถน ามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการใหต้รงความตอ้งการมากท่ีสุด 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สมควรกระท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ เพราะผูใ้ห้บริการ

รถแท็กซ่ีอาจมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัท่ีสามารถน ามาใช้

ประโยชน์และตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีในปัจจุบนัมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการ โดยมีการสอบถามทั้งในเชิงปริมาณ 

และ คุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกข้ึน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดี

ข้ึน   
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษทัปิโตรเคมี 

FACTORS INFLUENCE TO EFFECTIVE TRAINING OF CHEMICAL COMPANY 
อภิรดี อุทยัรัตนะชยั1  วา่ท่ีร้อยตรี  ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ2 

------------------------------------------------------------------------ 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานใน
บริษทัปิโตรเคมีและศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลกับกลุ่มพนักงานในบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง จ านวน 346 คน โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพร้อมของ
พนกังานในภาพรวมให้ความส าคญัดา้นสมรรถนะมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นแรงจูงใจและดา้นความพร้อม 
ในส่วนของปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมให้ความส าคญัด้านเน้ือหาของการฝึกอบรมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นวทิยากร และดา้นวธีิการน าเสนอการฝึกอบรม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัทุกดา้นมีผลต่อประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัดา้น
ความพร้อมของพนกังานทุกด้าน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานใน
บริษทัปิโตรเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษทัปิโตรเคมีมากท่ีสุด มีค่า r = 0.724 รองลงมาคือด้าน
สมรรถนะ  และด้านความพร้อม นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจยัด้านความพร้อมของพนักงานในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานใน

บริษทัปิโตรเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรดา้นวิธีการน าเสนอ มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีมากท่ีสุด มีค่า r = 0.724 ตามมาดว้ยดา้น

วทิยากร และเน้ือหาการฝึกอบรม นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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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. 
 
บทน า 

การบริหารองคก์รตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายๆปัจจยัทั้งภายในและภายนอก และมีภาวะการแข่งขนัสูง 
องคก์รจ าเป็นตอ้งควบคุมและจดัการต่อปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  คนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานโดยใชค้วามรู้ความสามารถเพื่อด าเนินงานนั้นๆ อยา่งไรก็
ตามคนมีการรับรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถควบคุมทศันคติ พฤติกรรมและการแสดงออกให้
เป็นไปตามท่ีองคก์รตอ้งการได ้ 

ปัจจุบนัองคก์รให้ความสนใจเร่ืองประสิทธิภาพการฝึกอบรมมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พฒันา
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังาน และเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ พฤติกรรมและ
การแสดงออกให้เป็นไปในทางท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร แต่การฝึกอบรมให้แก่พนักงานใน
องคก์รนั้นยงัคงไม่เกิดประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ 
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 บริษทัปิโตรเคมีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีด าเนินกิจการการกลัน่และคา้น ้ ามนัท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ด้านพลังงานของผูบ้ริโภค ความต้องการทางด้านพลังงานมีมากข้ึน องค์กรต้องปรับตวัให้เข้าสภาพท่ี
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และการ
เลือกใชว้ธีิปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด พฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อใหอ้งคก์รอยูใ่นฐานะท่ีแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้ดงันั้น
การพฒันาบุคลากรขององคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งด าเนินควบคู่กนัไป  

ผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีนโยบายเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคง
พบวา่ปัญหาของการฝึกอบรมนั้น ไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมอย่างเต็มท่ี ไม่
สามารถน าองคค์วามรู้มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ บุคลากรขาดความพร้อม หรือไม่มีความสนใจในการ
ฝึกอบรมเร่ืองใหม่ๆ การฝึกอบรมก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งบุคลากรและองค์กร แต่สาเหตุท่ีแทจ้ริง
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงท่ีแหล่งท่ีมาของ
ปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกอบรมใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังาน
ในบริษทัปิโตรเคมี 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิ
โตรเคมี 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังาน
ในบริษทัปิโตรเคมี 

3. ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิ
โตรเคมี 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี มีขอบเขต
การวจิยัดงัน้ี 
  

ปัจจยัด้านความพร้อมของพนักงาน 

 ความพร้อม 
 สมรรถนะ 
 แรงจูงใจ 

 

 

ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของ

พนักงานในบริษัทปิโตรเคมี 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศึกษา 
 ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 
 

 

ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ 

 วธีิการน าเสนอ 
 เน้ือหาการฝึกอบรม 
 วทิยากร 
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1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบไปดว้ย ดา้นประชากรศาสตร์ คือ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน, ดา้นความพร้อมของพนกังาน คือ ความพร้อม สมรรถนะ และแรงจูงใจของพนกั
งา และดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ คือ วธีิการน าเสนอ เน้ือหาการฝึกอบรม และวทิยากร และมีตวัแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในกรุงเทพ
มหานครเท่านั้น โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลา 6 เดือน คือ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนเมษายน 

2558 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี สามารถ

น าประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัไปเป็นแนวทางส าหรับการบริหารงานท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันา
ความสามารถบุคลากรในองคก์รต่างๆ    

2. เพื่อให้ผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรม
ของพนักงานในบริษทัปิโตรเคมี เกิดความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนั และสามารถก าหนดเป้าหมายการ
บริหารการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผู ้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล น าผลการวิจัยคร้ังน้ีไป
ประกอบการตดัสินในการพฒันาแผนการจดัฝึกอบรม ปรับปรุงและคดัสรรวิธีการน าเสนอ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

4. เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจ และเกิดความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร งานวิจยัและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ชัยวฒัน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง(2521:2) ได้กล่าวถึงความหมายของประชากรศาสตร์ว่า  
“Demo” หมายถึง “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง “ลกัษณะ” ดงันั้น เม่ือแยกพิจารณาจากราก
ศพัท ์ค าวา่ “Demography” คือ วชิาท่ีเก่ียวกบัประชากร 

 ในการศึกษาปัจจยัระดบับุคคลนั้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีเราควรจะเร่ิมในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุอายงุานในองคก์ร และระดบัการศึกษา  
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ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีเราควรใชใ้นการวิเคราะห์ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน และระดบัการศึกษา เพื่อหาความแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการฝึกอบรม 

ดุสิต ขาวเหลือง (2554: 19) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีองคก์รจดัข้ึน
เพื่อสร้าง ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบติังานและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ทัศนคติของพนักงาน  เพื่อจะช่วยให้พนักงานมีคุณภาพและสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

อาชัญญา รัตนอุบล (2540: 8 อา้งถึงในศรัณยธ์ร ตนัเรืองฤทธ์ิ, 2556: 10) กล่าวว่าการฝึกอบรมมี
ความส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาประชากร และบุคลากร ซ่ึงท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลาย
ประการ ดงัน้ี การฝึกอบรมเป็นกระบวนการช่วยป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
ประหยดัรายจ่าย ช่วยให้บุคลากรหรือผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ก่อให้เกิดความสามคัคี ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเช่ือมัน่ในตนเองและงาน และเป็นวิธีการท่ี
สนบัสนุนการศึกษา  

พฒัน์ สุจ านงค ์(2523: 50) กล่าวถึงกระบวนการในการฝึกอบรมดงัน้ี 
1. วเิคราะห์งาน  
2. ตดัสินใจท่ีจะฝึกอบรม  
3. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมและการประเมินผลขณะฝึกอบรม 
4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการเรียนการ 
5. ด าเนินการฝึกอบรม  
6. ตามสนบัสนุนและการประเมินผลเม่ือจบการฝึกอบรม  

ปิยรัตน์ ชุนหศรี (2548: 32) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการจดัการฝึกอบรมประกอบไปดว้ย หลกัสูตร 
วทิยากร เวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม สถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม เอกสารการฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ฝึกอบรม วธีิการฝึกอบรม 

สรุปไดว้า่ การฝึกอบรมคือกระบวนการท่ีไดจ้ดัท าข้ึนในลกัษณะหรือรูปแบบต่างๆอาจจดัท าภายใน
หน่วยงานหรือองคก์ร ช่วยเพิ่มความช านาญ ความสามารถ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นต่างๆ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณภาพในการปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึน และองค์กรก็จะ
ประสบความส าเร็จมากข้ึนไปดว้ย การใชเ้ทคนิคและวิธีการจดัการฝึกอบรมสามารถเลือกใชไ้ดห้ลายวิธี อีก
ทั้งปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของการฝึกอบรมก็มีควรจดัสรรให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจทั้งองคก์รและพนกังาน 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพร้อม 
George J. Mouly (1963 อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2540: 95) ไดจ้ดัล าดบัขั้นของกระบวนการเรียนรู้ 

คือ แรงจูงใจ เป้าหมาย ความพร้อม อุปสรรค การตอบสนอง การเสริมแรง และการสรุปความเหมือน โดย
สรุปไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเกิดการปรับเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ ในองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้ก็มี
จุดเร่ิมต้นจากความต้องการภายในของแต่ละบุคคล เม่ือมีส่ิงเร้าก็กระตุ้นให้ก็เกิดการตอบสนอง มีการ
เสริมแรงและแสดงพฤติกรรมออกมา ซ่ึงบุคคลนั้นจะมีการจดจ าและน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้
 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard (1982) อธิบายภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลมาจากตวั
แปรกลางของสถานการณ์ต่อพฤติกรรม 2 แบบของผู ้น า  คือ พฤติกรรมมุ่งงาน และ พฤติกรรมมุ่ง
ความสัมพนัธ์ 

วุฒิภาวะหรือความพร้อมของผูต้าม  (Follower Maturity) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดบั และมี
ความต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่ความพร้อมระดบัต ่าสุด (M1) ไปสู่ความพร้อมในระดบักลาง(M2) และ (M3) จนถึง
ความพร้อมในระดบัสูงสุด (M4) และจ าแนกวฒิุภาวะออกเป็น 2 ประเภท คือ วฒิุภาวะดา้นงานและวฒิุภาวะ
ดา้นจิตใจ 

สรุปไดว้า่ความพร้อมเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้พนกังานสามารถเรียนรู้ได้
แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีความพร้อมมากกวา่ก็อาจเรียนรู้ไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ และการศึกษาภาวะผูน้ า
ในดา้นความพร้อมในการปฏิบติังานของผูต้ามท าให้ทราบวุฒิภาวะในดา้นต่างๆตามระดบัความสามารถ
และแรงจูงใจ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะ 

David C. McClelland (1973) กล่าววา่ สมรรถนะ เป็นส่ิงท่ีสามารถคาดหมายความส าเร็จในงานไดดี้  
ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในการท างานตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการหรือวิชาการท่ีมีอยู่
ในตวัเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานท่ีตนท า จึงจะกล่าวไดว้า่บุคคลนั้นมีสมรรถนะ โดยใชก้ารอธิบาย
ดว้ยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้ าแข็ง โดยมีส่วนท่ีลอยอยู่
เหนือน ้ า คือ องค์ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีบุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นไดย้ากอยู่ใตผ้ิวน ้ า ไดแ้ก่ 
แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายใน และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรม
ในการท างานของบุคคลอยา่งมากและเป็นส่วนท่ีพฒันาไดย้าก 

สมรรถนะ หมายถึง ศกัยภาพ ความสามารถ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ประการดงัน้ี 
ความรู้ ทกัษะ คุณลักษณะพื้นฐาน มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของบุคคลากรในองค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จหรือมีผลงานท่ีดีไดต้ามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดไวห้รืออาจท าไดสู้งกวา่นั้น 

David C. McClelland (1973) กล่าววา่องคป์ระกอบของสมรรถนะมี 2 ประเภท คือ ส่วนท่ีสังเกตเห็น
ไดแ้ละส่วนท่ีซ่อนเร้น ส่วนท่ีสังเกตเห็นได ้คือ ความรู้และทกัษะ ส่วนท่ีซ่อนเร้น คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง และบุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล และแรงจูงใจ เจตคติ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ Abraham Maslow 
Abraham Maslow (1954) ไดจ้  าแนกแรงจูงใจของคน โดยมีการจดัล าดบัขั้นของแรงจูงใจจากความ

ตอ้งการพื้นฐานทางชีวภาพ (Basic Biological Needs) ซ่ึงมีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทัง่ถึงแรงจูงใจทางจิตใจท่ี
ซบัซอ้นมากกวา่ แรงจูงใจประเภทหลงัน้ีจะมีความส าคญัก็ต่อเม่ือความตอ้งการพื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง
จนเป็นท่ีพอใจแลว้ โดยไดจ้ดัล าดบัขั้นของความตอ้งการไวด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการทางสรีรวทิยา 
2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง 
3. ความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ 
4. ความตอ้งการการยกยอ่ง 
5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 

แนวคิดทีเ่กีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Ryan and Smith (1954) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล ไวว้่าเป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบั

ส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการ ท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานแต่ละบุคคล โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน  

สมยศ นาวกีาร (2544: 14) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น มีปัจจยั 7 
ประการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองคก์ร คือ 

1. กลยทุธ์ (Strategy)            
2. โครงสร้าง (Structures)            
3. ระบบ (Systems)            
4. แบบ (Styles)            
5. บุคลากร (Staff)             
6. ความสามารถ (Skill) 
7. ค่านิยม (Shared Values) 
สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คือ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานท่ีสามารถวดัออกมา

ไดห้ลายมิติ ข้ึนอยู่กบัประเภทของงานและลกัษณะงานของแต่ละองค์กร มีการวดัผล ประเมินผลในด้าน
ต่างๆเพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบการท างานได้  หากผลการวดัประสิทธิภาพออกมาไม่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์ร การฝึกอบรมจะเป็นกระบวนหน่ึงท่ีเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาและลดขอ้บกพร่องในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆได ้ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรัณย์ธร  ตันเรืองฤทธ์ิ (2556) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
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การศึกษา  ปัจจยัด้านหลักสูตรมีความสัมพนัธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกันในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สิริกาญจน์ โชคสิทธิเกียรติ (2553) ศึกษาประสิทธิภาพการจดัการฝึกอบรมและสมรรถนะของ
พนกังาน พบวา่ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจดัการฝึกอบรม ดา้นวทิยากร 
แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจดัการ
ฝึกอบรม ดา้นหลกัสูตรและ ดา้นวธีิการท่ีใชใ้นการฝึกอบรมแตกต่างกนั 

อรทยั ชายอินทร์ (2554) ไดศึ้กษาระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษา
ระดบับณัทิตศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่านกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหงมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

การศึกษาในคร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึ ง เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย ผลการศึกษาได้
น าเสนออยูใ่นรูปแบบของการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีใชต้ารางร่วมแสดงผลการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนกังานในบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงท่ีมีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 

2,550 คน ใชก้ารค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967)โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณภาพ จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
346 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็น ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

โครงสร้างของเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามท่ีใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

ระยะเวลาการปฏิบติังาน โดยลกัษณะของแบบสอบถามใชน้ามบญัญติัและมาตราอนัดบั 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน ประกอบดว้ย ดา้นความพร้อม 

ดา้สมรรถนะ และดา้นแรงจูงใจ โดยลกัษณะของแบบสอบถามใชม้าตราอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดบั  

ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นวธีิการน าเสนอ ดา้น
เน้ือหาการฝึกอบรม และดา้นวิทยากร โดยลกัษณะของแบบสอบถามใช้มาตราอนัตรภาค (Interval Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดบั  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นประสิทธิภาพของการฝึกอบรม โดยลกัษณะของแบบสอบถาม
ใชม้าตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 
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ผูว้ิจ ัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ซ่ึงผลการทดสอบพบว่าค่าเฉล่ียของการให้
คะแนนโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิรวม 3 ท่าน ผา่นเกณฑ์การหาค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามโดยมีค่ามากกวา่ 
0.50 ข้ึนไป และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด หาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสอดคล้องภายในของครอนบาซ โดยยอมรับผลการทดสอบท่ีได้ค่าตั้ งแต่ 0.70 ข้ึนไป ถือว่า
แบบสอบถามสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา  
1.1 ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละบรรยายลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1.2 ใช้ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายความพร้อมของ

พนกังาน ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ และประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี 
2. สถิติเชิงอนุมาน 
2.1 ใช ้t-Test เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ณ ระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (สมมติฐานท่ี 1) 
2.2 ใช้  F-Test (One-way ANOVA) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกอบรมของตามปัจจัย

ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(สมมติฐานท่ี 1) โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe ส าหรับทุกตวัแปรท่ีพบความ
แตกต่าง 

2.3 ใช้วิ ธีการวิ เคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี  Stepwise 
ทดสอบความสัมพนัธ์และพยากรณ์ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในปัจจยัดา้นความพร้อมของ
พนักงานและปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรม ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (สมมติฐานท่ี 2-3)  
ผลการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.30) มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 59.30) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 65.30) มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
มากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 29.80) เป็นส่วนมาก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน ดา้นความพร้อม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับด้านความพร้อมโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.818 โดยให้
ความส าคญัเก่ียวกบัประสบการณ์จากการฝึกอบรมคร้ังท่ีผ่านมาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้พนกังานตดัสินใจในการเขา้
ร่วมการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.663 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน ดา้นสมรรถนะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสมรรถนะโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.728 โดยใหค้วามส าคญั
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เก่ียวกบัการมีความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จในสายอาชีพของตนเองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.38 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.649 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพร้อมของพนักงาน ดา้นแรงจูงใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นแรงจูงใจโดยรวม มีค่าฉล่ีย 4.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.811  โดยให้ความส าคญั
เก่ียวกบัพนกังานตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของตนเองมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.690 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิธิน าเสนอ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกบั ดา้นวธีิการน าเสนอการฝึกอบรมโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.83 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.886 โดยให้
ความส าคญัเก่ียวกบัวธีิการสอนแบบสาธิตในหวัขอ้ท่ีมีการปฏิบติั โดยวทิยากรแสดงให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้
เห็นการปฏิบติัจริงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.41 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.650 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ดา้นเน้ือหาการฝึกอบรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวก ัดา้นเน้ือหาของการฝึกอบรมโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.47 โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบัเอกสารการ
ฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน ท าใหก้ารฝึกอบรมสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน สะดวก รวดเร็วมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.531 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ดา้นวิทยากร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นวทิยากรโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.19 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.770 โดยใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั วทิยากร
สามารถอธิบายเน้ือหาท่ีฝึกอบรมไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน สามารถตอบขอ้ซกัถามไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.63 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.556 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประสิทธิภาพการฝึกอบรม พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.12 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.724 โดยใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั เม่ือเขา้รับการฝึกอบรมแลว้พนกังานสามารถ
แกปั้ญหาในการท างานของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.673 
ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานบริษทัปิโตรเคมีแตกต่างกนั พบวา่ 

เพศ พบว่า t = 4.40 .Sig = 0.000 มีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่า คะแนนประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมของเพศชาย (�̅�  = 4.29, SD.= 0.486) สูงกว่าเพศหญิง ( �̅�  = 4.02, SD. = 0.605) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ีไดต้ั้งไว ้
 อายุ พบวา่ F = 9.433 .Sig = 0.000 มีนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
หมายความว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษทัปิโตรเคมี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และท าการทดสอบการ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่างและพบว่าระดบัอายุมีความแตกต่างกนั



82 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 21 - 30 ปี มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี 

 ระดบัการศึกษาพบวา่ F= 30.140 .Sig = 0.000 มีนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม หมายความว่ากลุ่มระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของ
พนกังานในบริษทัปิโตรเคมีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้และท าการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า F = 19.224 .Sig = 0.000 มีนยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม หมายความว่าระดบัระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้และท าการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับระยะเวลา
ปฏิบติังานมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี
สูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัระยะเวลาการปฏิบติังาน 4 – 6 ปี, 7 – 9 ปี และ10 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัระยะเวลาการปฏิบติังาน 7 – 9 ปี มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี
สูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัระยะเวลาการปฏิบติังาน 4 – 6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังาน ประกอบดว้ย ดา้นความพร้อม ดา้นสมรรถนะ 
และดา้นแรงจูงใจ พบว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานกบัประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีพบว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจ านวน 6  คู่ 
โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ระหว่าง 0.381 ถึง 0.724 โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวกทั้ ง 6  คู่ ซ่ึง
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทั้งหมดมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ แรงจูงใจกับประสิทธิภาพการฝึกอบรม (r = 0.724)  รองลงมาได้แก่ สมรรถนะกับ
ประสิทธิภาพการฝึกอบรม (r = 0.521) และความพร้อมกบัแรงจูงใจ (r = 0.472)  ตามล าดบั 

ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ แรงจูงใจและสมรรถนะ มีค่า 1.229 ซ่ึงไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ท่ีมีค่า
นอ้ยท่ีสุด คือ แรงจูงใจและสมรรถนะ มีค่า 0.814 ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2  แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายการ
แปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มี 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรดา้นสมรรถนะและดา้นแรงจูงใจ ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัสามารถอธิบายการ
แปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมไดร้้อยละ 57.50 โดยตวัแปรดา้นแรงจูงใจ ( = 0.613) อธิบายการ
แปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีไดดี้ท่ีสุดคือ ร้อยละ 52.40 และเม่ือ
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น าตวัแปรดา้นสมรรถนะ ( = 0.257) ร่วมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น พบวา่
สามารถอธิบายการแปรผนัของของประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีไดเ้พิ่มข้ึน
ร้อยละ 5.40 ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืน คือ ดา้นความพร้อมไม่สามารถเพิ่มอ านาจการอธิบายการแปรผนัของ
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตัวท านาย b S.E.  t Sig R2 change Tolerance VIF 
แรงจูงใจ 0.672 0.043 0.613 15.753 0.000* 0.524 0.814 1.229 
สมรรถนะ 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  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 
 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิธีการน าเสนอ เน้ือหาการฝึกอบรม และ
วิทยากร พบว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของ
พนักงานในบริษัทปิโตรเคมีพบว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรจ านวน 6  คู่ โดยมีขนาด
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 0.480 ถึง 0.724 โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวกทั้ง 6  คู่ ซ่ึงสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ทั้งหมดมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
วิธีการน าเสนอกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรม (r = 0.724)  รองลงมาได้แก่ วิทยากรกบัประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรม (r = 0.623) และเน้ือหาการฝึกอบรมกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรม (r = 0.590 ) ตามล าดบั 

พบว่าค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ วิทยากร มีค่า 1.699 ซ่ึงไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
คือ วทิยากร มีค่า 0.589 ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2  แสดงวา่ตวัแปรอิสระวทิยากร มีความสัมพนัธ์  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายการ
แปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มี 3 ตวัแปร คือ วิธีการน าเสนอ เน้ือหาการฝึกอบรม และวิทยากร ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัสามารถ
อธิบายการแปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมไดร้้อยละ 63.50 โดยตวัแปรวิธีการน าเสนอ ( = 0.496) 
อธิบายการแปรผนัของประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษทัปิโตรเคมีได้ดีท่ีสุดคือ ร้อยละ 
52.40 และเม่ือน าตวัแปรด้านวิทยากร ( = 0.301) และเน้ือหาการฝึกอบรม ( = 0.150) ร่วมพิจารณาใน
สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น พบว่าสามารถอธิบายการแปรผนัของประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 9.80 และร้อยละ 1.30 
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ตัวท านาย b S.E.  t Sig R2change Tolerance VIF 
วธีิการน าเสนอ 0.544 0.044 0.496 12.280 0.000* 0.524 0.652 1.533 
เน้ือหาการ
ฝึกอบรม 

0.197 0.056 0.150 3.531 0.000* 0.013 
0.650 1.539 

วทิยากร 0.364 0.049 0.301 7.439 0.000* 0.098 0.589 1.699 
R = 0.797    R2 = 0.635    R2Adjust = 0.632   F Change = 12.466 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตาม สถิติทีใ่ช้ ค่านัย ผลทดสอบ 

ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ 
(สมมติฐานท่ี 1) 

เพศ 
อาย ุ

ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 

t-Test 
F-Test 
F-Test 
F-Test 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นความ
พร้อมของพนกังาน 
(สมมติฐานท่ี 2) 

ความพร้อม 
สมรรถนะ 
แรงจูงใจ 

MRA 
MRA 
MRA 

Not Sig. 
0.000 
0.000 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

ปัจจยัส่งเสริมการ
เรียนรู้ (สมมติฐาน 

ท่ี 3) 

ดา้นวธีิการน าเสนอ 
ดา้นเน้ือหาการ

ฝึกอบรม 
ดา้นวทิยากร  

MRA 
MRA 
MRA 

0.000 
0.000 
0.000 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.30 มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ร้อย
ละ 59.30 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.30 โดยมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานในภาพรวมใหค้วามส าคญัดา้น

สมรรถนะมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมาคือดา้นแรงจูงใจ  และดา้นความพร้อม ตามล าดบั เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ดา้นสมรรถนะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการมีความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จในสายอาชีพของตนเอง

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.38) ดา้นแรงจูงใจใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัดา้นพนกังานตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของตนเองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.36) และดา้นความพร้อมให ้
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ความส าคญัเก่ียวกบัประสบการณ์จากการฝึกอบรมคร้ังท่ีผา่นมาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้พนกังานตดัสินใจใน

การเขา้ร่วมการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.10)   

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมให้ความส าคญัดา้นเน้ือหา
ของการฝึกอบรมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือดา้นวิทยากร และดา้นวิธีการน าเสนอการฝึกอบรม 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเน้ือหาของการฝึกอบรมให้ความส าคญัเก่ียวกบัเอกสารการ
ฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน ท าให้การฝึกอบรมสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน สะดวก รวดเร็วมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ดา้นวทิยากรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัวทิยากรสามารถอธิบายเน้ือหาท่ีฝึกอบรมไดอ้ยา่งละเอียด 
ชัดเจน สามารถตอบข้อซักถามได้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63)และด้านวิธีการน าเสนอการฝึกอบรมให้
ความส าคญัเก่ียวกบัวธีิการสอนแบบสาธิตในหวัขอ้ท่ีมีการปฏิบติั โดยวทิยากรแสดงให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้
เห็นการปฏิบติัจริงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัโดยทัว่ไปในบางดา้น เน่ืองจาก 
เพศชายและหญิงต่างก็มีบุคคลิก ทศันคติท่ีต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะเฉพาะของตน ประสบการณ์ การเรียนรู้
ด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ท าให้การให้ความเห็นในด้านต่างๆของตวัแปรนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

ศรัณยธ์ร ตนัเรืองฤทธ์ิ (2556) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา  มีความสัมพนัธ์กบัการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  

อุบลรัตน์ จนัทร์เมือง (2555) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีแสดงออกของบุคลากรวิทยาลยัการ
อาชีพวงัสะพุง จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา บทบาทหนา้ท่ี ประสบการณ์ และฝ่ายตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
โดยรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวงัสะพุงมีสมรรถนะท่ีแสดงออกแตกต่างกัน 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการเงินและด้านพสัดุ  เพศชาย มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับ สมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิและดา้นความเช่ียวชาญในอาชีพสูงกวา่เพศหญิง  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานทุกดา้น มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยตวัแปรดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตร
เคมีมากท่ีสุด มีค่า r = 0.724 รองลงมาคือดา้นสมรรถนะ และดา้นความพร้อม ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบวา่
ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังาน
ในบริษทัปิโตรเคมี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นสมรรถนะและ
ดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีเพียงดา้นความพร้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังาน
ในบริษทัปิโตรเคมี โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในรายด้านในเร่ืองสมรรถนะ คือ มีความมุ่งมัน่สู่
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ความส าเร็จในสายอาชีพของตนเองมากท่ีสุด และดา้นแรงจูงใจคือ ตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของตนเอง ซ่ึงสามารถอา้งถึงทฤษฎีของ David C. McClelland (1961) ท่ีไดศึ้กษา
ถึงทฤษฎีความตอ้งการประสบความส าเร็จ โดยกล่าววา่ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) 
คือ ความตอ้งการท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อความส าเร็จ โดยบุคคลนั้นจะมีลกัษณะ
ชอบการแข่งขัน ชอบงานท่ีท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง ดังนั้ นประสิทธิภาพการฝึกอบรมและการ
ปฏิบติังานจะสูงข้ึนและหากพนักงานส่วนใหญ่มุ่งมัน่ต่อผลส าเร็จในหน้าท่ีการงานของตนเอง ทั้งน้ี ผล
การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

อุบลรัตน์  จนัทร์เมือง (2555) พบว่า บุคลากรวิทยาลยัการอาชีพวงัสะพุง มีสมรรถนะท่ีแสดงออก
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านความเขา้ใจองค์กรและระบบราชการ ด้านความถูกตอ้งของงาน ด้านการบริหารโครงการ  ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัปานลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ทุกดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปร
ดา้นวิธีการน าเสนอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิโตรเคมี
มากท่ีสุด มีค่า r = 0.724 รองลงมาคือดา้นวิทยากร  และเน้ือหาการฝึกอบรม ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบวา่
ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิ
โตรเคมี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านวิธีการน าเสนอ ด้าน
เน้ือหาการฝึกอบรม และดา้นวทิยากรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนกังานในบริษทัปิ
โตรเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัดา้นวิธีการน าเสนอ ในเร่ือง
ของวิธีการสอนแบบสาธิตในหัวขอ้ท่ีมีการปฏิบติั โดยวิทยากรแสดงให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ห็นการปฏิบติั
จริงมากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีผูท่ี้รับชอบด้านการฝึกอบรมควรให้ความส าคญัในดา้นน้ีเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
กระบวนการในระหวา่งการเรียนรู้ของการฝึกอบรม ซ่ึงถา้ผูเ้รียนหรือพนกังานไม่เขา้ใจเน้ือหาในระหวา่ง
การสอนของวิทยากรก็จะส่งผลให้ได้รับความรู้ไม่ถูกตอ้งและเต็มท่ีความวตัถุประสงค์นั้นๆ โดยอาจใช้
วิธีการแบบผสมผสานเพื่อให้เหมาะสมกบับทเรียนก็ได ้และตอ้งมัน่ใจวา่วิทยากรเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถ
ส่ือสารต่อผูท่ี้รับการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมก็ไดใ้หค้วามส าคญัเร่ืองของเอกสารการ
ฝึกอบรม ช่วยให้เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน อยา่งไรก็ดีควรสอดคลอ้งไปกบัการมีวิทยากรท่ีอธิบายเน้ือหาได้
อย่างถูกตอ้ง ละเอียด และสามารถตอบขอ้ซักถามได ้ทั้งน้ี ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

นุชตรียา ผลพานิชย ์(2553) พบวา่นกัศึกษาภาคปกติ คณะวทิยาการจดัการ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรมในด้านวิทยากร ด้านหลกัสูตร และด้านส่ือทศันูปกรณ์ 
ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติจริง 

1. จากผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรม จึง
สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแปรส าคญัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคญัหรือช่วย
ในการพิจารณาเพื่อส่งเสริมและปรับปรุง วิธีการฝึกอบรม แนวทางการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 
รวมถึงการวางแผนการฝึกอบรมของหวัหนา้งานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

2. จากผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ปัจจยัความพร้อมของพนกังานและปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ทุกดา้นลว้นมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรม จึงสามารถน ามาใช้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์บุคลากรใน
องคก์ร เพื่อท าการวางแผนการฝึกอบรมใหมี้ความเหมาะสมต่อพนกังานแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจ
ต่อพนกังานใหเ้กิดความตอ้งการฝึกอบรมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพหลงัจาก

ไดรั้บการฝึกอบรมของพนกังาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าพนกังานท่ีได้รับการฝึกอบรมแลว้ สามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชต่้อการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด  

2. เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษางานวิจยัมีจ  ากดั ผูท่ี้สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมในตวัแปรดา้นอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม เช่น ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ ด้านความต้องการฝึกอบรม ด้านการพฒันาวิธีการฝึกอบรมท่ี
เฉพาะเจาะจง เช่น ศึกษาการฝึกอบรมดว้ยตนเอง (e-Learning) เป็นตน้ 

3. ศึกษาในดา้นความพึงพอใจของพนักงานท่ีตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมในองคก์ร เพื่อดูแนวโนม้
ดา้นความพึงพอใจของพนกังานในแต่ละดา้น โดยจะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการ
ฝึกอบรมต่อไป 
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ปัจจัยทีส่่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบออนไลน์ 

ในกรุงเทพมหานคร 

FACTOR AFFECTING ON CONSUMER’S BUYING DECISION ON ONLINE 

BAKERY PRODUCTS IN BANGKOK 
นวญิญา วโรทยั1  วา่ท่ีร้อยตรี ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ2 

------------------------------------------------------------------------ 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ของดังน้ี (1)เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลให้ผู ้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ใน
กรุงเทพมหานครและ(2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
ตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA)  เพื่อหาค่า t-
Test, F-Test, ค่า Sig และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า Sig, ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(R), ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 16 - 25 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
หรือ เทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากสุด คือ ดา้นราคา ท่ีมีการระบุราคาชดัเจน, ตามดว้ย ดา้นการรับรู้ คือ มี
ช่ือเสียงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย (เช่น มียอดคนกดไลคม์าก), ตามดว้ย ดา้นความสะดวกสบาย คือ ส่วน
ของประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือหนา้ร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสั่งซ้ือหลากหลายช่องทาง (เช่น 
Website, Facebook, Instagram, Line Shop), และดา้นสามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ คือ สามารถระบุ
จ านวนช้ินในการสั่งซ้ือไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ, ส่วนดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทาง
ระบบออนไลน์ ในความตั้งใจท่ีจะซ้ือ คือ ยนิดีแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัมาใชบ้ริการ 
 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ทางดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจยัท่ีเลือกซ้ือทางด้านราคา การรับรู้ และสามารถสั่งซ้ือได้ตาม

ต้องการ ท่ีสัมพันธ์กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เบ เกอ ร่ีทางระบบออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผลตดัสินใจเลือกซ้ือ  ,ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ,ออนไลน์  
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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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บทน า 
ในยุคของสังคมข่าวสารในปัจจุบนั หรือ ท่ีเราเรียกกันว่า “โลกโลกาภิวฒัน์ ”การส่ือสารผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ท่ีเรียกวา่อินเทอร์เน็ตมีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกนัไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าแต่ก่อนจึงกลายเป็นท่ีนิยมเพื่อใช้ในการรับส่งข่าวสาร
ขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ ยกตวัอยา่งเช่น การท าวจิยัทางการตลาด เพื่อ
เก็บข้อมูล และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งกับผูป้ระกอบการ และ
ผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี และค่าใช้จ่าย  ในดา้นของผูป้ระกอบการนั้นสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย
ทางดา้นบุคลากร ลดค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการติดต่อส่ือสารแบบหนา้ร้านเดิม ๆ อีกทั้งยงัไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ือง
เวลา ท าให้สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ส่วนในดา้นผูบ้ริโภคก็มีโอกาสเปรียบเทียบราคา 
คุณภาพ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑ์ เพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากข้ึน รวม
ไปถึงสามารถลดค่าใชจ่้าย และประหยดัเวลาในการเดินทางไปเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์หนา้ร้าน 
 ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคในสังคมเมืองท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มท่ีจะเลือกซ้ือ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เน่ืองจากประโยชน์ดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ อีกทั้งการเลือกซ้ือ และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์นั้นมีให้เลือกสรรอย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค รวมไปถึงผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี แนวโน้มโดยรวมของ
ตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทย ปัจจุบนัมีมูลค่าราว 7.0 พนัลา้นบาท เติบโตไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 - 17 ต่อ ดงันั้น 
โอกาสทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดของเบเกอร่ีน่าจะยงัมีโอกาสท่ีจะขยายตวัได้อีก )ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย , 2554) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี มีรสชาติท่ีดี ราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้าย สามารถรับประทานได้
ทุกโอกาส หมาะท่ีจะใชเ้ป็นของฝากของขวญั ซ่ึงแต่เดิมการจ าหน่ายเบเกอร่ีนั้นผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ไดเ้พียงแค่ท่ีทางหน้าร้านวางจ าหน่าย ต่อมาไดมี้การพฒันาช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบ
ออนไลนม์ากข้ึน 
  เหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบ
เกอ ร่ีทางระบบออนไลน์  อย่าง เ ช่น หน้า เว็บไซด์  facebook, Instagram, Line Shop โดย เฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสถิติการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในครัวเรือนซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ และการบริการทางอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครมีอนัดบัสูงท่ีสุด  )ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร , 2556( ซ่ึงผูว้จิยัมีความคาดหวงัวา่จะน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นการวางแผนบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิง่ข้ึนไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นการรับรู้ ดา้นความสะดวกสบาย และสามารถการ
สั่ ง ซ้ื อ ไ ด้ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ท่ี สั ม พัน ธ์ กัน  ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภัณฑ ์
เบเกอร่ี ผา่นทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 385 คน 

2. ข อบเขตดา้นเน้ือหาท่ีท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี
ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ 
ท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา, ดา้นการรับรู้, ดา้นความสะดวกสบาย และสามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 
ส่วนตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ยการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผา่นทางระบบออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร 

2.  สามารถน าขอ้มูล และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการท่ีจะใชเ้พื่อพฒันาการวจิยั
ในดา้นน้ีต่อไป 
2) ประโยชน์ทางดา้นธุรกิจ 

1. เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์และเป็นขอ้มูลให้แก่ผูเ้ร่ิมประกอบการ ธุรกิจเบเกอร่ีทาง
ระบบออนไลน์ 
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2. เพื่อน าผลผลการศึกษาไปใช้ด าเนินธุรกิจในด้านการวางแผนบริหารต่อยยอดช่อทางการจดั
จ าหน่ายของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทางระบบอินเตอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้เป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั อีกทั้งเป็นสถิติ

ท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีสามารถช่วยก าหนด วิเคราะห์เป้าหมาย ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมกัเป็นท่ีนิยมน าไปใชม้าก

ท่ีสุด ดงันั้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างจึงควรท าการศึกษาว่ามีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทางระบบออนไลน์ 

  

ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี

ทางระบบออนไลน์ 

- ดา้นราคา    

- ดา้นการรับรู้    

- ดา้นความสะดวกสบาย   

- สามารถสั่งซ้ือไดต้าม
ความตอ้งการ 

 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ   
- อาย ุ  
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ  
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน  

 

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์  

ในกรุงเทพมหานคร  
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 ฉตัยาพร เสมอใจ ) 2550  (ให้ความหมายยของการตดัสินใจไวว้า่ หมายถึง  กระบวนการในการเลือก
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัตอ้งตดัสินใจการการเลือกสินคา้หรือบริการอยูเ่สมอ 
ๆ โดยเลือกตามขอ้มูล ขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัภายใตค้วามรู้สึก
นึกคิดของผูบ้ริโภค ดงันั้นการศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่วนส าคญัเพื่อศึกษาความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต และน าไปปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  Kotler )2009) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือหาผลิตภณัฑ์เกือบทั้งหมดท่ีมีอยู่ในขณะน้ีได้โดย 
การชอปป้ิงผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยลูกคา้เลือกดูรูปภาพของผลิตภณัฑ์นั้นๆท่ีตอ้งการจะซ้ือ ท าการศึกษา
ขอ้มูล รายละเอียดของคุณสมบติัส่วนประกอบและอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑ์ จากนั้นน าไปเปรียบเทียบผูข้าย ท่ี
ให้ราคาดีท่ีสุด หรือผูข้ายท่ีมีเง่ือนไขการบริการและการชาระเงินท่ีดีท่ีสุด จนเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค 
สามารถสั่งซ้ือ และช าระเงินผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดท้นัที การเลือกดูผลิตภณัฑจ์ากแผน่ กระดาษ ส่ือส่ิงพิมพ์
จะค่อย ๆ หายไปในท่ีสุด  ดังนั้นผูบ้ริหาร นักการตลาด ผูป้ระกอบการควรเรียนรู้ช่องทางใหม่ๆเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคใหห้ลากหลายข้ึน 
  ดวงใจ บุญช่วย (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบวา่ )1 (ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมีอายุระหวา่ง 26 - 
35 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี วิถีการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อารตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตดา้นกิจกรรม ดา้นความ
พอใจ และดา้นความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก )2 (การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค
อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัจ าเป็นของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความสะดวกในการให้บริการซ้ือสินคา้และบริการ24ชม. 
และการดึงดูดความสนใจของวิธีการโฆษณาสินคา้และบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ 
ความน่าสนใจของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตช่วยกระตุ้นการตดัสินใจซ้ือและความน่าเช่ือถือของการ
รับประกนัคุณภาพสินคา้และบริการ ดา้นราคาโดยเฉล่ียในการซ้ือ คือ ราคา 6,000 - 9,000 บาท และราคา
น้อยกว่า 1,000บาท ดา้นวิธีการในการช าระเงินค่าสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การหักบญัชีธนาคารและบตัรเค
รติดอยูใ่นระดบัปานกลาง )3 (ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
วิถีการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นทั้งในภาพรวม และรายด้ายไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
  รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทม่ีอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทาง

อินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และ

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต (2) ความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคในด้านการประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า และ บริการด้านความสวยงามสีสันเป็น

หมวดหมู่ของสินค้าในเว็บ ด้านการตรงต่อเวลาในการบริการ จดัส่งสินค้า และบริการ และด้านความ

ปลอดภยัของวธีิการช าระเงิน มี ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต (3) ปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

สตรีทางอินเตอร์เน็ต  

  รัตนากร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณา

ออนไลน์ พบวา่ (1)อายุระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ทางโฆษณาออนไลน์ ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณา

ออนไลน์ น้อยกว่าผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีม่ีอายุ 25 – 30 ปี อายุ 31 - 35ปี และอายุมากกว่า 35 ปี ผูใ้ช้งาน

อินเทอร์เน็ตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า

ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และผูใ้ชง้าน

อินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้ 10,000 - 15,00บาทมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า

ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีรายไดต้  ่ากวา่ 10,00 บาท รายได ้15,001 - 20,000บาท และรายไดสู้งกวา่ 20,000 บาท 

(2)รูปแบบโฆษณา และโฆษณาทางอีเมล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่า

ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณษในรูปแบบแบนเนอร์ ป๊อปอพั และแบบค าคน้ ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ี

ชอบโฆษณาท่ีมีสีสันสวยงาม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาทางออนไลน์ มากกว่าผูใ้ช้งาน

อินเทอร์เน็ตท่ีนิยมดูโฆษณาแสดงรายละเอียดสินค้าครบถ้วน และโฆษณาอ่านได้ง่าย (3) การใช้งาน

ประโยชน์จากส่ือผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีได้ประโยชน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดับ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ มากกวา่ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีไดป้ระโยชน์ในการเลือกซ้ือสินคา้

มือสอง การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว และเคร่ืองส าอางค ์(4)ระยะเวลาการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต สถานท่ีท่ีใช้

อินเทอร์เน็ต วิธีการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซตท่ี์เขา้ใชบ้่อยท่ีสุด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทาง

โฆษณาออนไลน์ โดยผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีใชร้ะยะเวลา 5 – 9 ชม.ต่อสัปดาห์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสิน

คาทางโฆษณาออนไลน์ มากกวา่ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีใชร้ะยะเวลาต ่ากวา่5ชม.ต่อสัปดาห์ และมากกวา่ 15 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  อาภาภรณ์ วธันกุล (2555)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศพบวา่ (1)ผูบ้ริโภคท่ี ใชบ้ริการ อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้ หรือบริการผ่านทางเวบ็ไซต์ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ยอดนิยมของประเทศ

ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี อาย ุ31 ปี ข้ึนไปมีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่น ระดบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 10,000 บาท และมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอยู่ใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2)โดยผูบ้ริโภค มีความคิด เห็น ต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต์ 7Cในดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นส่วน ประกอบ ท่ีเป็นเน้ือหา และดา้นการติดต่อคา้ขายอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ส่วนในดา้นความเป็นชุมชน ดา้นการท าให้ตรง ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
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และดา้นการเช่ือมโยงอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น ต่อระดบัความส าคญั ของปัจจยัดา้นความ

น่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2)ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย

แตกต่างกนัในดา้นความถ่ีต่อปี และดา้นพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้ หรือ ใช้บริการอีกคร้ัง เม่ือไดรั้บ

ข่าวสารเก่ียวกับสินค้า และบริการใหม่จากเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

(3)ปัจจยัดา้น องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ดา้นความถ่ีต่อปี ส่วน

ด้านการเช่ือมโยงมีความสัมพนัธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคผ่านทาง เว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ดา้นพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้ หรือ ใช้บริการอีกคร้ังเม่ือ

ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ และบริการใหม่จากเวบ็ไซต ์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

   อมัรา เจริญทรัพย ์(2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของ 

นักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เกอร่ี ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พบว่า (1)มูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุ 20 ปี โดยศึกษาอยู่

ในกลุ่ม คณะสังคมศาสตร์–มนุษยศาสตร์ศึกษาอยู่ในกลุ่ม ระดบัชั้นปีท่ี1ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001 - 

5,000 บาท  (2)พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์

ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเพื่อบริโภคเป็น อาหารวา่งระหวา่งม้ือ โดยมีความถ่ีในการบริโภค 6-10 ครั้งต่อ

เดือน ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉล่ีย ไม่เกิน50บาทต่อครั้ง ส่วนประเภทของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีท่ีซ้ือ

บ่อยคือ ขนมปัง และรสชาติท่ีช่ืนชอบคือ ช็อกโกแลตซ่ึงสถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีบ่อยคือร้านเบเกอร่ี

ใกลบ้า้น/มหาวทิยาลยั โดยช่วงเวลาท่ี บริโภคบ่อยคือ ช่วง 11.01 - 14.00 น. และการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเก

อร่ีบเกอร่ีจะเลือกซ้ือจากร้านประจ า (3)ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดั สินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีปัจจยั ดา้น

ผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ทางดา้นรสชาติของ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี

มากท่ีสุด รองลงมาก็คือ ความใหม่และสดของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี คุณภาพของ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีประเภทของ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีท่ีหลากหลาย อายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีและความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 

ส่วนดา้นท่ีใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ คุณค่าทางโภชนาการของ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและมีเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการ

ปัจจยัด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากใกล้เคียงกนัทั้ง 4 

ปัจจยัได่แก่ การแสดงราคาอยา่งชดั เจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ราคาเหมาะสมกบั

ปริมาณของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีและมีหลากหลายระดบัราคาให้เลือกตามล าดบั (4)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ในระดบั มากทั้ง 6 ปัจจยั ซ่ึงเรียงล าดบั ได้
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ดงัน้ี สถานท่ีมีความสะอาด ความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ท าเลใกลแ้หล่งชุมชนมีท่ีจอดรถ

เพียงพอมีการตกแต่งร้านใหส้วยงามและมีท่ีส าหรับใหน้ัง่รับประทาน (5)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย จาก

การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง การให้ส่วนลดและมีสินค้าให้ทดลองชิม

รองลงมา คือ มีของแถมและการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (6)ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญั ในระดบัมากทั้ง 3 ปัจจยั ซ่ึงเรียงตามล าดบัดังน้ี ความสะดวกในการบริโภค 

ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์และบรรจุภณัฑมี์ ความแขง็แรงทนทาน(7)ปัจจยัดา้นการบริการ จากการศึกษา

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัทั้ง 3 ปัจจยั ซ่ึงเรียงตามล าดบัดงัน้ี ความรวดเร็ว และ

ถูกตอ้งในการให้บริการ พนกังานขายมีความสุภาพ ยิม้แยม้ แจ่มใสเป็นมิตร การแต่งกายของพนกั งานขาย

สะอาดและเหมาะสม บุคลิกของพนกังาน ขายดูดีและพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ปัจจยั

มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีมากท่ีสุด คือ ทางปัจจยัดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญั ในรสชาติของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีมากท่ีสุด และให้ความส าคญัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย

นอ้ยท่ีสุด 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เบเกอร่ีทาง

ระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ค านวณจากสูตรเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบ ไม่ทราบจ านวน

ประชากรของ Cochran (Cochran1997 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล ,2543) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ไดข้นาดตวัอย่างจากการค านวณ 384.16 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเก็บทั้งหมด 

385 ชุด  จากนั้นท าการารสุ่มโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเก็บ

ตวัอยา่งจากจ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

โดยแบ่งสัดส่วนในเก็บแบบสอบถามอยา่งละ 97 ชุด ดงัต่อไปน้ี ในหนา้เวบ็ไซด,์ Facebook, Instagram และ 

Line Shop เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามในแบบสอบถามจะ

ประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้จ านวน 6 ขอ้ (Norminal Scale) (Ordinal Scale) 

  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา 

การรับรู้ ความสะดวกสบาย และสามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ  จ  านวน 16 ขอ้(Rating Scale)ส่วนท่ี 3 

ความตั้งใจท่ีจะสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ในกรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใด จ านวน 3 

ขอ้ (Rating Scale) 
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  ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 2, 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 

ตั้งแต่ 1 - 5 โดยก าหนดการใหค้ะแนนความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด,4 หมายถึง เห็น

ดว้ย, 3 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย, 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ คือ 

1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จน าไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC ) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินทั้งหมด 3 ท่าน ซ่ึงยอมรับ

ตั้งแต่ 0.5  พบวา่ ทุกค าถามไดค้่ามากกวา่ 0.5 

2 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามจ านวน 60 ชุด น าไปชุด น าไป

ทดสอบกบักลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของ ครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิ เคราะห์ผลการศึกษาได้ใช้วิ ธีการค านวณประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัท าตารางเพื่อเสนอ สรุปผลการวจิยั 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)  

- การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูล ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ และ
สามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ โดยการหาค่าเฉล่ีย )Arithmetic Mean  (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ) Standard 
Deviation) ค่าสูงสุด )Maximum) และค่าต ่าสุด )Minimum)  
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) 
   - สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะห์ในหัวข้อกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ใช้สถิติ
ทดสอบแบบ t-Test จะไดค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้ง
นอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั  

 - สถิติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะห์ในหัวข้อในส่วนของ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะได้ค่า F-Test และค่านัยส าคญั Sig และค่า Sig ต้องน้อยกว่า 0.05 ถึงจะมี
นยัส าคญั 
  - Multiple Regression Analysis (MRA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณใช้วิเคราะห์ผลของขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระเชิงปริมาณ กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิง
ปริมาณ 
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ผลการวเิคราะห์ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และเพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.6 มีอายุ 16 - 25 ปี จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 มีอายุ 26 - 35 ปี จ  านวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.7 มีอาย ุ36 - 45 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มีอายตุ  ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 15 ปี กบั มีอาย ุ46 – 

55 ปี จ  านวนอยา่งละ 20 คน คิดเป็นอยา่งละร้อยละ 5.2 และมีอายุ 56 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีระดับการศึกษา

ปริญญาโท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 42 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.9 มีระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 21 ร้อยละ 5.5 และมีระดบัการศึกษาปริญญา

เอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 344 คน ร้อยละ 89.4 มีสถานภาพสมรส 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และสถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 อาชีพธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ จ านวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และมีอาชีพขา้ราชการ 

/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 177 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีรายได้ต่อ

เดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 15,000 

บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และมีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.8 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.4 มีอาย ุ16 - 25 ปี จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จ  านวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4  มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และ มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีเ่ลือกซ้ือผลติภัณฑ์ 

 จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นดา้นราคา โดยให้ระดบัความส าคญักบั มีการระบุราคาชดัเจน สูงสุดท่ี

ค่าเฉล่ีย 4.34 และราคาถูกกว่าหน้าร้านเบเกอร่ีทั่วไป ต ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.69 ด้านการรับรู้ โดยให้ระดับ

ความส าคญักบั มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย (เช่น มียอดคนกดไลคม์าก) สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 และ

ได้รับค าแนะน าจากเพื่อนหรือครอบครัว (เช่น มีการแชร์ล้ิงค์มาให้) ต ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.01 ด้านความ

สะดวกสบาย โดยให้ระดบัความส าคญักบั ส่วนของประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือหน้าร้าน และมี
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ช่องทางในการติดต่อสั่งซ้ือหลากหลายช่องทาง (เช่น Website, Facebook, Instagram, Line Shop) สูงสุดท่ี

ค่าเฉล่ีย 4.45 และมีความสะดวกในการช าระเงิน (เช่น สามารถช าระผา่นบตัรเครติด) ต ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 

ดา้นสามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ โดยให้ระดบัความส าคญักบั สามารถระบุจ านวนช้ินในการสั่งซ้ือ

ไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.31 และสามารถก าหนดรูปทรงของผลิตภณัฑ์ไดต้ามความ

ตอ้งการ ต ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.95 

 

สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ 

 จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัปัจจยัทางดา้นการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ในดา้นความตั้งใจท่ีจะเลือกซ้ือ โดยให้ระดบัความส าคญักบั ยินดีแนะน าให้เพื่อนหรือ

คนรู้จกัมาใชบ้ริการ สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.17 และท่านมีความตั้งใจท่ีใชบ้ริการสั่งซ้ือคร้ังต่อไปมากนอ้ยเพียงใด 

ต ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.94 

 

ตารางที ่1.1 แสดงผลวเิคราะห์ Multiple Regression Analysis (MRA) การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่่งผล
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(ค่าคงท่ี) 1.236 0.238  5.184 0.000*   

1. ดา้นราคา 0.215 0.061 0.191 3.540 0.000* 0.644 1.552 

2. ดา้นการรับรู้ 0.228 0.071 0.199 3.208 0.001* 0.488 2.048 

3. ดา้นความสะดวกสบาย 0.049 0.053 0.053 0.927 0.355 0.582 1.718 

4. สามารสั่งซ้ือไดต้ามความ
ตอ้งการ 

0.192 0.050 0.217 3.845 0.000* 0.587 1.703 

Model Summary 
 
 
 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.537a 0.288 0.281 0.47246 
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ANOVA 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทาง

ระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นการรับรู้ มีค่า 2.048 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ 

ดา้นการรับรู้ มีค่า 0.488 ซ่ึงไม่ต ่ากวา่  0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ (R) = 0.537a หมายความว่า ของ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผ่านทาง

ระบบออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มี

ค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.288 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบ

ออนไลน ์

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 0.47246 หมายความวา่ การประมาณค่าของ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีผา่นทางระบบออนไลน์ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 0.47246 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

ตารางที ่1.2 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวจัิยด้านปัจจัยประชากรสาสตร์ 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig ผลทดสอบ 

เพศ t-Test 0.548 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.189 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.016* ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.083 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.240 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.420 ปฏิเสธ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
  

F Sig 
38.452 0.000b 
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 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบ
ออนไลน ์ในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  
 จากตารางท่ี 1.2 พบว่า ดา้นเพศ มีค่า Sig เท่ากบั 0.548  ดา้นอายุ มีค่า Sig เท่ากบั 0.189 ดา้นระดบั
การศึกษามีค่า Sig เท่ากบั 0.016* ด้านสถานภาพ มีค่า Sig เท่ากบั 0.083 ด้านอาชีพ มีค่า Sig เท่ากบั 0.240 
ดา้นรายไดต่้อเดือน มีค่า Sig เท่ากบั 0.420 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีผา่นสมมติฐาน คือ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีผา่นทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัย ปัจจัยที่เลือกซ้ือที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร 
   อย่าง
มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นการรับรู้ ดา้นความสะดวกสบาย 

และสามารถการสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ ท่ีสัมพนัธ์กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
ผา่นทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 จากตารางท่ี 1.3 พบว่า ด้านราคา มีค่า Sig เท่ากบั 0.000* ด้านการรับรู้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.001* 
ด้านความสะดวกสบาย มีค่า Sig เท่ากบั 0.355 และสามารถสั่งซ้ือได้ตามความต้องการ มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05*  
 สรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทางระบบออนไลน์ ท่ีผา่น
สมมติฐาน คือ ดา้นราคา ดา้นการรับรู้ และสามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการท่ีสัมพนัธ์กนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีผา่นทางระบบออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร  
  

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig ผลทดสอบ 

ดา้นราคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการรับรู้ MRA 0.001* ยอมรับ 
ดา้นความสะดวกสบาย MRA 0.355 ปฏิเสธ 

สามารถสั่งซ้ือไดต้ามความตอ้งการ MRA 0.000* ยอมรับ 
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อภิปรายผล 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบ

เ ก อ ร่ี 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  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง   
เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ  ) 2553 ( ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรการ เลือกซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปัจจัยด้านราคา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณท่ีไดรั้บ  ) จ านวนช้ิน (ราคาถูกกวา่หนา้ร้านเบเกอร่ี
ทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ทิพยว์ลัย ์ยะพนัธ์ )2553 (ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ-
ขายสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภค
ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ ราคาถูก
กวา่ทอ้งตลาด รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้  
 ปัจจัยด้านการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีผ่านทางระบบออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านมีช่ือเสียงได้รับความนิยมแพร่หลาย  ) เช่น มียอดคนกดไลค์มาก(, มีการ
จดัรูปแบบหนา้เวบ็ไซด์ดึงดูดน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ์  วธันกุล  ) 2555(ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอด
นิยมของประเทศไทย จากการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์
ในดา้นรูปลกัษณ์ดา้นส่วนประกอบ ท่ีเป็นเน้ือหา และดา้นการติดต่อคา้ขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจัยทางด้านสามารถส่ังซ้ือได้ตามความต้องการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอ
ร่ีผา่นทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สามารถระบุรสชาติไดต้ามความตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อมัรา เจริญทรัพย์  ) 2554 (ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี
ของ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั เชียงใหม่จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอ
ร่ี ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ทางดา้นรสชาติของ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) ขอ้เสนอแนะเพื่อท่ีการปฏิบติัการจริง  
 1. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร์ ควรเนน้ท่ีระดบัการศึกษา เน่ืองจากเป็นปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจต่างกนั 
 2.  ส าหรับผู ้ประกอบการร้านเบเกอร่ีผ่านทางระบบออนไลน์ ถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ 
เบเกอร่ี ของตนเองนั้นขายดี ควรท่ีจะมีการเนน้หนกัในเร่ืองของปัจจยัทางดา้นราคาท่ีมีการระบุชดัเจนเพื่อ
เปรียบเทียบได้ และราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ เน่ืองจากเป็นปัจจยัด้านการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงมากท่ีสุด 
2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาดา้นการตดัสินใจ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะ
ศึกษาในส่วนอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรม ความพึงพอใจ เป็นตน้ 

2 .ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาด้านการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ และสังคมออนไลน์ เช่น facebook , Instagram , Line Shop ในปีต่อ ๆ ไปอาจจะ
เกิดรูปแบบสังคมออนไลน์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ข้ึนมา ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษา
คร้ังต่อไป ควรจะเพิ่มช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม 

3. ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี
ผ่านทางระบบออนไลน์ ท่ีอยู่ต่างจงัหวดั เพื่อท่ีจะไดน้ ามาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินกลยุทธ์ทางการ
บริหารจดัการของผูป้ระกอบการในวงกวา้งข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณย์ีไทย จ ากดั 

ในจังหวดับุรีรัมย์ 

FACTORS AFFECTING OPERATIONAL EFFICIENCY OF THAILAND POST IN 

BURIRAM PROVINCE 
สุวสิาข ์ พลสยม1  ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจ านวน 128 ชุด 

และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test และ Correlation  

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงมากกว่า 40 ปี

สถานภาพสมรสโสด ต าแหน่งงานเป็นพนกังาน ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ท างาน

มากกว่า 15 ปี กิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.15 ดา้นท่ีมีการ

จดัการดีท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบรรจุหีบห่อ มีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการขนส่งจะสามารถช่วยให้

การเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บพสัดุ และด้านการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ มีการจดัท ากระบวนการ

ติดตามพสัดุซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะลูกคา้ ส าหรับดา้นท่ีมีการจดัการไดน้อ้ย

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีประสิทธิภาพใน

การท างานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ คือ มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินคา้ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการจดัส่ง 

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน กิจกรรมโลจิสติกส์ในด้านต่างๆมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทางบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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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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บทน า 
ในอดีตคนจะมองภาพของโลจิสติกส์เป็นแค่การขนส่งและการจดัเก็บ  แต่โลจิสติกส์ในปัจจุบนัน้ี  ไดเ้ปล่ียน

แนวคิดมาเป็นการจดัการแบบองคร์วม ดว้ยการมองทั้งองคก์รของธุรกิจ และยงัตอ้งรองรับการเปล่ียนแปลง

ของลูกคา้ โลจิสติกส์จะตอ้งน าเสนอแนวทางการจดัการและการแกไ้ขมากกวา่การน าเสนอกิจกรรมในโลจิ

สติกส์ ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีทรัพยากรส าหรับกิจกรรมโลจิสติกส์มากมาย แต่จะตอ้งมี

วิธีการจดัการโลจิสติกส์ดว้ยกระบวนการซ่ึงประกอบไปดว้ย การบริการลูกคา้ การด าเนินงานตามค าสั่งซ้ือ 

การคาดการณ์ความตอ้งการ การจดัการคลงัสินคา้ การขนส่ง การจดัเก็บ กระบวนการจดัการสินคา้ท่ีถูก

ส่งกลบัคืน การจดัซ้ือ การสนบัสนุนการบริการ การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ การเคล่ือนยา้ยวสัดุ 

การบรรจุหีบห่อ และการส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงการจดัการตามกระบวนการโลจิสติกส์จะส่งผลถึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน  และท่ีส าคญั คือ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามสภาพธุรกิจทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร ลกัษณะหน่ึงของการจดัการโลจิสติกส์ คือการมองปัญหาให้ครอบคลุมทั้งหมด

จากตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า (End to End)   ถึงแมจ้ะมีปัญหาเพียงบางจุด แต่การจดัการโลจิสติกส์ตอ้งค านึงถึง

ความซบัซ้อนของปัญหาขององคก์รและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั ความตอ้งการในการจดัการโลจิ

สติกส์ ของธุรกิจเพื่อด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน จึงท าให้ผูใ้ห้บริการโลจิ

สติกส์ต้องปรับแนวทางในการด าเนินงานธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีความแตกต่างจากแนวคิดดั้ งเดิม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
การจดัการท่ีดีจะมีผลต่อการด าเนินงาน และผลงานจะมีประสิทธิภาพดี หรือมีปริมาณมากน้อย

เพียงใด ข้ึนอยูก่บัการจดัการในการท างานท่ีเป็นกระบวนการและเป็นระบบท่ีชดัเจน ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา

หรือหวัหนา้งานจึงจ าเป็นจะตอ้งรู้จกัระบบการจดัการท่ีดีเพื่อท่ีจะสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของ

องคก์ร และยกระดบัพฒันาคุณภาพของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัเม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนหรือ AEC อยา่งเต็มตวั

ในปี พ.ศ. 2558  อีกทั้งกระบวนการงานของโลจิสติกส์นั้น มีความสัมพนัธ์กบัทุกๆธุรกิจ ซ่ึงมีความหลากหลาย

ในขั้นตอนการปฏิบติังาน การจดัการท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังาน 

ดังนั้ น การวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยเห็นความส าคัญ และมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจัดการ 

โลจิสติกส์ ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี

หนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนดา้นโลจิสติกส์  เพื่อทราบถึงปัญหาการจดัการท่ีแทจ้ริง และ

สามารถน าผลงานวิจยัท่ีได้ ไปเป็นแนวทางในการจดัการตามกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการ
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ปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถเป็นแรงผลกัดนัให้บุคลกรในกลุ่มโลจิสติกส์

ไดมี้การพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์

1.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์

สมมติฐานการวจิัย 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมยแ์ตกต่างกนั 

1.2 ปัจจัยด้านกิจกรรมโลจิสติก์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์  

ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตด้านเ น้ือหา การวิจัยค ร้ัง น้ี มุ่ ง ศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์  เ ช่น การบริการลูกค้า 

การด าเนินงานตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า  การจดัการสินค้าคงคลัง 

กิจกรรมการขนส่ง คลงัสินคา้และการจดัเก็บ โลจิสติกส์ยอ้นกลบั การจดัซ้ือ การสนบัสนุนอะไหล่และการ

บริการ  การเลือกท่ีตั้ งโรงงานและคลังสินค้า  การเคล่ือนยา้ยวสัดุ  การบรรจุหีบห่อ  การติดต่อส่ือสาร

ทางดา้นโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ในจงัหวดับุรีรัมย  ์  โดยมีขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในบริษทั ไปรษณีย ์

จ  ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 128 คน ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ บริษทั ไปรษณีย ์จ  ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย  ์

และขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ตุลาคม 2557 – กุมภาพนัธ์ 2558 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.1 ประโยชน์เชิงวชิาการ   

ท าให้ได้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์  กิจกรรม 

โลจิสติกส์ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงสามารถน ามา

อา้งอิงและต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได ้

1.2 ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
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ท าให้ทราบถึงแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ในการพฒันาประสิทธิภาพ และ

การใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากข้ึน 

 

กรอบแนวคดิ 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
    -     เพศ  
    -     อายุ 
    -    สถานภาพสมรส 
    -    ต  าแหน่ง 
    -     ระดบัการศึกษา 
    -    ประสบการณ์ท างาน 
  
  กจิกรรมโลจิสติกส์ 

    -   ดา้นการบริการลูกคา้ 

    -   ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งลูกคา้  

    -   ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการลูกคา้ 

    -   ดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 

    -   ดา้นกิจกรรมการขนส่ง 

    -   ดา้นคลงัสินคา้และการจดัเก็บ 

    -  ดา้นโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

    -  ดา้นการจดัซ้ือ 

    -   ดา้นการสนบัสนุนอะไหล่และการบริการ  

    -  ดา้นการเลือกท่ีตั้งโรงงานและ คลงัสินคา้ 

    -  ดา้นการเคล่ือนยา้ยวสัดุ 

    -  ดา้นการบรรจุหีบห่อ 
    -  ดา้นการส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ของบริษัท ไปรษณย์ีไทย 

จ ากดั ในจังหวดับุรีรัมย์ 
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แนวความคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1.  แนวความคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

 2.  แนวความคิดเก่ียวกบักิจกรรมโลจิสติกส์ 

 3.  แนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

4.  บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นภัสสร หลีระพงศ์ (2547) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ การบริหารการจัดส่งด้วยระบบโลจิสติกส์ 

กรณีศึกษาบริษทัซิเมนตไ์ทยโลจิสติกส์ จ  ากดั ผลการวิจยัพบวา่ มีกิจกรรมหลกัตามแนวคิดการจดัการโลจิ

สติกส์ 10 กิจกรรม คือ การบริการลูกคา้ การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค ์การบริหารสินคา้คงคลงั การ

ติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ กระบวนการสั่งซ้ือ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ การจดัหาสินคา้/

วตัถุดิบ โลจิสติกส์ยอ้นกลบั การจราจรและการขนส่ง คลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ และไม่มีกิจกรรม

หลกัตามแนวคิดโลจิสติกส์ 5 กิจกรรม คือ การจดัการวตัถุดิบ การหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ อะไหล่และการ

ใหบ้ริการ และการจดัสินคา้รับคืน 
วาสนา  จรูญศรีโชติก าจร (2550) วิจยัเร่ือง  ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการ           โลจิ

สติกส์  ท่ีมีต่อการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 297 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ F-test (ANOVA และ MANOVA) โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ และการ

วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย  มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  ดา้น

การพยากรณ์ ดา้นการบริหารคลงัสินคา้คงคลงั  ดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์ ดา้นการ

ขนส่ง และดา้นการบริหารคลงัสินคา้ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นความแตกต่าง และดา้นการมุ่งเน้นบางส่วนของ

ตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีเงินทุนจดทะเบียน จ านวนพนกังาน และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั  

มีความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ และมีความเห็นเก่ียวกบัการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ระเบียบวธิีวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานและลูกจา้ง ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดั

บุรีรัมย ์ท่ีปฏิบติังานในปี 2557 จ  านวนทั้งหมด 128 คน  

ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี   จึงใช้พนักงานและลูกจา้งท่ีมีอยู่ทั้ งหมด ณ 

ปัจจุบนั (Census) ไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน 128 คน   

 

การรวบรวมข้อมูล 

การก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 128 ชุด 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบในงานวิจยั โดยผูว้ิจยัท าการคน้ควา้จาก
วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัเชิงวิชาการต่างๆ เอกสารการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 
เม่ือรวบรวมแบบสอบถาม จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)    

2. ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้ค่าต ่าสุด(Min) ค่าสูงสุด (Max) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ขอ้มูลประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์
ดว้ยค่าต ่าสุด(Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวจิัย 
สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใน

จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั  
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เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดั

บุรีรัมยท่ี์แตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ  t-Test พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (Sig. = 0.008 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ 

อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดั

บุรีรัมยท่ี์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ  F-Test พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ในด้านอายุท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่าง

กนั (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง เม่ือท าการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความ

แตกต่าง ดา้นอายุ พบวา่ มีอายุท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ช่วง

อาย ุ20-25 ปี และอายมุากกวา่ 40 ปี 

สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ในจงัหวดับุรีรัมยท่ี์แตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ  F-Test พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้น

สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใน

จงัหวดับุรีรัมย ์จึงท าการปฏิเสธสมมติฐาน  

ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใน

จงัหวดับุรีรัมยท่ี์แตกต่างกนั โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ  t-Test พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน

ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดั

บุรีรัมย ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ในจงัหวดับุรีรัมยท่ี์แตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ  F-Test พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้น

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใน

จงัหวดับุรีรัมย ์จึงท าการปฏิเสธสมมติฐาน 

ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมยท่ี์แตกต่างกนั โดยใชก้ารวเิคราะห์สถิติ  F-Test พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ใน

ดา้นประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ในจงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั (Sig. = 0.008 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ 

ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง เม่ือท าการทดสอบดว้ยวิธีการ
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เปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่าง ดา้นประสบการณ์ท างาน พบวา่ มีประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 5-10 ปี และ 11-15 ปี 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยสถิติทดสอบการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 

กจิกรรมโลจิสติกส์ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

Pearson Correlation ระดับความสัมพนัธ์ 
1. ดา้นการบริการลูกคา้ 0.512* ปานกลาง 

2. ดา้นการด าเนินงานตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 0.537* ปานกลาง 
3. ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 0.546* ปานกลาง 
4. ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั 0.638* ปานกลาง 
5. ดา้นกิจกรรมการขนส่ง      0.496* ปานกลาง 

6. ดา้นคลงัสินคา้และการจดัเก็บ 0.711* สูง 

7. ดา้นโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 0.514* ปานกลาง 

8. ดา้นการจดัซ้ือ 0.493* สูง 

9. ดา้นการสนบัสนุนอะไหล่และการบริการ 0.665* สูง 

10. ดา้นการเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้   0.672* สูง 
11. ดา้นการเคล่ือนยา้ยวสัดุ 0.634* สูง 
12. ดา้นการบรรจุหีบห่อ 0.551* ปานกลาง 
13. ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ 0.654* สูง 

กจิกรรมโลจิสติกส์ 0.827* สูง 
 

จากตารางท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย

ประสิทธิภาพการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมโลจิสติกส์ในระดบัสูง ท่ีความสัมพนัธ์ (r = 0.827) 
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สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรสโสด ต าแหน่งงานเป็นพนักงาน 

การศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 15 ปี 

2. ผลการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ พบวา่ 

 กิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.15 เม่ือพิจารณาใน

รายยอ่ย จะพบวา่ 

 ในดา้นการบริการลูกคา้  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ส่งมอบพสัดุครบตามจ านวนท่ี

ก าหนดใหแ้ก่ลูกคา้จะช่วยสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้   

 ในดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ การจดัท ากระบวนการ

การติดตามพสัดุซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะของลูกคา้                            
 ในด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การ

คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ล่วงหนา้ จะช่วยใหส้ามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน                                 

 ในดา้นการจดัการสินคา้คงคลัง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่  การบริหารสินคา้คงคลงั

ดว้ยการใชพ้ื้นท่ีใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด จะท าใหล้ดตน้ทุนด าเนินการ   

 ในดา้นกิจกรรมการขนส่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ การขนส่งพสัดุจะตอ้งถูกตอ้ง 

ครบจ านวน อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ และตรงเวลาท่ีก าหนด   

 ในดา้นคลงัสินคา้และการจดัเก็บผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่  การจดัคลงัสินคา้อย่าง

เป็นระบบจะช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ   

 ในดา้นโลจิสติกส์ยอ้นกลบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า กระบวนการจดัการสินคา้ท่ี

ถูกส่งกลบัคืน เช่น สินคา้ท่ีเสียหาย สินคา้หมดอายกุารใชง้าน  

 ในดา้นการจดัซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่  การจดัซ้ือจะเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือก

แหล่งสินคา้ จดัจา้ง เวลาในการจดัซ้ือ การวา่จา้ง และปริมาณการจดัซ้ือ  

 ในด้านการสนับสนุนอะไหล่และการบริการ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การ

ใหบ้ริการหลงัการขายเป็นความรับผดิชอบต่อการใหบ้ริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้          

 ในด้านการเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การเลือก

สถานท่ีตั้งและคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมจะสามารถช่วยลดตน้ทุนด าเนินการ  
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 ในดา้นการยา้ยวสัดุ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ การออกแบบผงัภายในท่ีท าการท่ีดี 

จะสามารถลดระยะทางของการขนถ่ายพสัดุ  

 ในดา้นการบรรจุหีบห่อ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สะดวก

ต่อการขนส่ง จะสามารถช่วยในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บพสัดุ  

 ในดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ การติดต่อส่ือสาร

ดา้นโลจิสติกส์ สามารถเช่ือมต่อผูจ้ดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ได ้ 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาใน

รายยอ่ย จะพบวา่  

 ในดา้นการบริหารเวลา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่  มีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิมให้

เกิดความคุม้ค่า เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

 ในด้านเวลา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า  ระยะเวลาในการจดัส่งนั้น จะข้ึนอยู่กับ

ประเภทของสินคา้ 

 ในดา้นความเช่ือมัน่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่  มีความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดัส่ง 
 

การอภิปรายผล      

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ  อาย ุต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การจดัการและประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานและลูกจา้งของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใน

จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ  

ฐิตารีย ์ สาริกนั (2553)  ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความ

คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัเนส์เล่ (ไทย) จ ากดั สาขาบางปู พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลของพนักงาน เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจดัการคลงัสินคา้แตกต่างกนั  

ธีรนนัท ์ โพธิก าจร (2554)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เด็นเน็ท 

เท๊กซ์ไทส์ จ ากดั พบวา่ ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัและ

ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์  ท่ี

แตกต่างกนั    
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กร๊ิฟเฟท ฮอม และ การ์ทเนอร์ (Griffeth  Hom and Garetner, 2000)  พบวา่ ความมีอาวุโสของงาน

กบัการท างาน (Tonure and performance)  ผูท่ี้มีระยะเวลาในการท างานในองคก์รนาน หรือมีอาวุโสในการ

ท างานในการท างาน จะมีผลงานสูงกวา่พนกังานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ดว้ย รวมถึงมีการ

ขาดงานและการลาออกนอ้ยซ่ึงความเป็นผูมี้อาวโุสในการท างานจะบ่งช้ี ถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

กิจกรรมโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ในจงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

วาสนา จรูญศรีโชติกาจร (2550) วจิยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีต่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 

ผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีความคิดเห็น ด้วยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ

จดัการโลจิสติกส์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยสรุปประสิทธิภาพการจดัการโลจิ

สติกส์มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทย  

รุ่งทิวา  โตจ ารี (2551) พบว่า ความสัมพนัธ์การจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพการให้บริการ

คลงัสินคา้ ดา้นงานรับสินคา้ งานบนัทึกขอ้มูลสินคา้ ดา้นงานสินคา้ งานจ่ายสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัแประ

สิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการบนัทึกขอ้มูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สวสัด์ิศรี จิรประเสริฐกุล (2556)  ท่ีพบวา่ การบริหารจดัการของผูบ้งัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มและ

ความสะดวก ความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลและองค์กรของสายงานโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กับการ

ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

1. จากการวิจยัพบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์โดย

ภาพรวมมีการจดัการอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัซ้ือ มีการจดัการอยูใ่นระดบั

น้อยกว่าด้านอ่ืน ดงันั้นบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือหรือการว่าจา้งตอ้งส ารวจแหล่งท่ีมาของ

สินคา้หรือบริษทัผูรั้บวา่จา้งจากหลายๆแหล่ง เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการคดัเลือกสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุด 

พร้อมทั้งตอ้งไม่ส้ินเปลืองเวลาในการคดัเลือกสินคา้และการวา่จา้ง 

2. จากการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของบริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในจงัหวดั

บุรีรัมย ์โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มาก แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นเวลา มี
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ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัน้อยกว่าดา้นอ่ืน ดงันั้น ควรให้ความส าคญักบัการจดัการภายในคลงัสินคา้ โดย

ส่งเสริมให้มีการท าขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคนใส่ใจขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการท างานท่ีผดิพลาด พร้อมทั้งเพิ่มจ านวนรอบในการจดัส่ง 

3. จากผลการวิจยั พบวา่ กิจกรรมโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั ไปรษณีย์

ไทย จ ากดั ในจงัหวดับุรีรัมย ์มีความสัมพนัธ์กนั โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการจัดการสินค้าคงคลังกับประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการบริหารต้นทุน มี

ความสัมพนัธ์กนัต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดัการสินคา้คงคลงั โดยให้มี

การจดัเก็บสินคา้ให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ และยงัสามารถลดตน้ทุนให้กับ

องคก์รไดอี้กดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในเชิงทดลอง หรือก่ึงทดลอง เพื่อพัฒนากระบวนการของกิจกรรม 

โลจิสติกส์ ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัพนกังานและลูกจา้งของบริษทัไปรษณียอ่ื์นๆ โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

การปฏิบติังานจริงของพนกังานและลูกจา้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

2. ควรมีการศึกษาในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีการสอบถามทั้งในเชิง

ปริมาณ และ คุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกข้ึน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานใหดี้ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์ 

กรณศึีกษา การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

FACTOR INFLUENCING ON THE EFFCIENCY OF LOGISTICS 

CAES STUDY : LOGISTICS SERVICE IN FREEZONE 

AT SUVARNABHUMI AIRPORT 
ศรัณย ์ แกว้มา1  ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย ์2 

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

บทคดัย่อ 
 ในสภาวะปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นสภาวะท่ีชะลอตวั อนัมีสาเหตุมาจากสภาพทาง
การเมือง นโยบายของภาครัฐ  และการชะลอตวัของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการ
ฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง การลดลงของเท่ียวบินทางภาคธุรกิจและการขนส่งสินคา้ ส่งผลให้มีการลดลงของ
เท่ียวบินอย่างเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงทั้ งหมดน้ีส่งผลต่อผูใ้ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร 
สนามบินสุวรรณภูมิ ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบินและลูกคา้ท่ีลดจ านวนลงไป 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาวธีิการและแนวทางต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากรสุวรรณภูมิ  การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเคร่ืองมือ
ในการจดัการโลจิสติกส์และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์  ท่ีท าหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเขตปลอดอากรสุวรรณภูมิ จ  านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างถึงเคร่ืองในการ
ด าเนินงานโลจิสติกส์ และรูปแบบใดส่งผลถึงความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพการด าเนินงานทางโลจิสติกส์  
จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ด าเนินงานทางโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากรสุวรรณภูมิ ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการระบุส่ิงของโดยใช้
คล่ืนวิทยุ  (Radio Frequency Identification, RFID) การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange, EDI) และ การลดความสูญเปล่า (Lean)  
 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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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. 

 
บทน า 
 ในสภาวะปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นสภาวะท่ีชะลอตวั อนัมีสาเหตุมาจากสภาพทาง
การเมือง นโยบายของภาครัฐ  และการชะลอตวัของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการ
ฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบาง ท าให้การส่งออกสินคา้และการท่องเท่ียวฟ้ืนตวัชา้กวา่ท่ีคาดการณ์เอาไว ้เม่ือจึงส่งผล
กะทบไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ  ไม่เฉพาะแต่ด้านธุรกิจเท่านั้น ทางด้านการขนส่งทางอากาศก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกนั มีการลดของของการใชบ้ริการทั้งทางขนส่งผูโ้ดยสารและการขนส่งสินคา้ ท าใหส้ายการบินท่ีไดรั้บ
ผลการทบตอ้งมีการลดจ านวนเท่ียวบินลง ซ่ึงทั้งหมดน้ีส่งผลต่อผูใ้ห้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอด
อากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  ซ่ึงเป็นภาคธุรกิจกิจท่ีรับจดัการกระบวนการทางโลจิสติกส์ คือ ตั้งการท า
เอกสารขาเขา้ขาออก จดัการเอกสารทางดา้นศุลกากร การรับจดัเก็บสินคา้  การขนส่งสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน 
และการขนส่งสินค้าไปยงัลูกค้าท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสายการบินและลูกคา้ท่ีลดจ านวนลงไป 
 ดังนั้ นงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการจัดการการด าเนินงานซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด า เนินงานการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงถ้าสามารถส่งเสริมการ  
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าให้
สนามบินสุวรรณภูมิการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Onestop service) ของผูม้าใช้บริการได้ และยงั
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รวมถึงการเพิ่มความสามารถของผูใ้ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถต่อสู้กบัคู่แข่งท่ีจะเข้ามามี
บทบาทใหป้ระเทศหลงัจากเปิดการคา้ระหวา่งประเทศได ้
 
วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

 1.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน ท่ีมีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์ในเขตปลอด
อากร สนามบินสุวรรณภูมิ  
 1.2 เพื่อศึกษาเคร่ืองมือท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

สมมติฐานการวจิัย 
1.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท าใหป้ระสิทธิภาพประสิทธิภาพการด าเนินงานโล

จิสติกส์แตกกนัต่างกนั 
1.2 เคร่ืองมือท่ีให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ เช่น ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time) 

ระบบคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า (Cross docking) การลดความสูญเปล่า (Lean) ระบบการช้ีเฉพาะอตัโนมติั
ด้วยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Identification) และการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange)มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์ต่างกนั 
 

ขอบเขตการวจิัย 

 ขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน และอายุงาน และเคร่ืองมือในการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดี (Just In Time) ระบบการช้ีเฉพาะอตัโนมติัดว้ยคล่ืนวิทย ุ(Radio Frequency Identification) การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ระบบคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า (Cross 
docking) และการลดความสูญเปล่า (Lean) ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขต
ในเขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิ มีผลต่อประสิทธิภาพการการด าเนินงานโลจิสติกส์ ขอบเขตด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ บุคลากรของผูใ้ห้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร   สนามบินสุวรรณภูมิ 
ขอบเขตดา้นสถานท่ี ในเขตในเขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ และขอบเขตดา้น
ระยะเวลา ใชเ้วลาศึกษา พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.1 ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ สามารถน าเอาผลของงานวิจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และเคร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ น าไปศึกษาต่อยอดส าหรับงานวจิยั  
1.2 ประโยชน์ส าหรับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัไปเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหก้บัหน่วยงานและสามารถลดขอ้ผดิพลาดรวมถึงใหค้วามรู้ในองคก์รได ้
 

กรอบแนวความคดิ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวความคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 2. แนวความคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการจดัการโลจิสติกส์และทฤษฎี 
 3. แนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 4. ความรู้เก่ียวกบัท่าอากาศยานและเขตปลอดอากรสุวรรณภูมิ 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

เคร่ืองมือในการให้บริการทางโลจิสติกส์ 

- ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี  

- ระบบคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า 

- การลดความสูญเปล่า 

- ระบบการช้ีเฉพาะอตัโนมติัดว้ยคล่ืนวทิย ุ

- การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานโล

จิสติกส์ในเขตปลอดอากร
สนามบินสุวรรณภูมิ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน  

- อายงุาน 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 Ndahi, Hassan B. (2006) ได้ศึกษาถึงกระบวนการในการลดความสูญเปล่า(Lean)  ของบริษทัโต
โยตา้ ไดใ้ชก้ระบวนการของการลดความสูญเปล่า(Lean)  เพื่อลดขยะและตน้ทุนโดยใชว้ธีิท่ีสามารถยืดหยุน่
ในโครงสร้าง รวมถึงเป็นการสร้างกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพโดยใช้ค่าใชจ่้ายท่ีต ่าอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของอภิชาติ เปรมปราชญช์ยนัต ์(2007) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาจากการใชท้ฤษฏีของการผลิตแบบลด
ความสูญเปล่า(Lean) โดยเปรียบกบัการผลิตแบบคราวทีละมากๆ  ซ่ึงผลสรุปของการวิจยัไดช้ี้ให้เห็นวา่การ
ผลิตแบบลดความสูญเปล่า(Lean) ช่วยลดมูลค่าของวตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กนกวรรณ ทิพยค์งคา (2006) ไดท้  าการศึกความเป็นไปไดใ้นการน าการระบุส่ิงของโดยใชค้ล่ืนวิทยุ  
(Radio Frequency Identification, RFID) มาใชส้ าหรับธุรกิจคา้ปลีก คือ บริษทัเอก - ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
จ ากดั ผูป้ระกอบการห้างเทสโกโ้ลตสั พบวา่ การวจิยัพบวา่การน าเทคโนโลย ีท่ีใชใ้นการระบุส่ิงของโดยใช้
คล่ืนวิทยุ  (Radio Frequency Identification, RFID)  มาใช้แทนบาร์โค้ดท าให้เกิดความคุ้มค่าในด้านการ
ลงทุนมากกวา่เพราะช่วยในเร่ืองของความถูกตอ้ง แม่นย  า และยงัช่วยลดแรงงานคนไดอี้กประมาณ 20%  
 วิโชติ สัมพนัธรัตน์ (2005) ไดศึ้กษาถึงประสิทธิภาพของการรายงานการบรรทุกขนถ่ายและการ
รายงานการรับมอบส่งมอบตูสิ้นคา้ดว้ยระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ที ไอ พี เอส จ ากดั 
ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าบี 4 ดว้ยแผนผงักา้งปลา ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่งระบบเดิมและระบบ
ใหม่ โดยการเปรียบเทียบอตัราการไหลเวียนของการส่งรายงาน ทั้งดา้นเวลา ทรัพยากร ผลการศึกษาพบวา่ 
ระยะการแลกเปล่ียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดขั้นตอนการท างานจากเดิมลงไดป้ระมาณร้อยละ 85 
ส่งขอ้มูลรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า และก าลงัผลท่ีใชใ้นการท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บับริษทัและสร้าง
เสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 John Joseph Vogt(2010)ไดก้ล่าวถึงการจดัการห่วงโซ่อุปทานซ่ึงไดใ้ชป้ระโยชน์จากการส่งผา่นท่า 
(Cross-docking)สามารถเพิ่มความรวดเร็วจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ได ้และยงัสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในห่วง
โซ่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการขนส่งผ่านท่าจะเป็นช่วยให้เกิดการขนส่งผ่านจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงได้
อยา่งรวดเร็ว โดยไม่มีสินคา้คงคลงัเกิดข้ึน  
 ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของทีมของ
พนักงานในบริษทัควอลิต้ีเฮ้าส์ (จ  ากัด) พบว่า เพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันนั้นส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 สุขสังวาลย์ เมาลิทอง (2543) ได้ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่อายุท่ีแตกต่างส่งผลต่อ
การด าเนินงานโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 
 จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค ์(2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาย
ช่างของบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั 
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ระเบียบวธิีวจิัย 
 เน่ืองจากบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ มีอตัราการสมคัรเขา้และลาออกใน
จ านวนมาก รวมทั้งมีการจา้งเป็นอตัรารายวนัท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถก าหนดจ านวนประชากรท่ีสามารถใช้
ในการวิจยัไดผู้ว้ิจยัไดอ้ยา่งแม่นย  า  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย  ใชสู้ตรของ W.G.cochran 
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร  ท่ีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่
เกินร้อยละ 5 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive Research)และการวิจยัเชิงส ารวจ(Exploratory 
Research)โดยมุ่งศึกษาโดยมีแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data)เป็นการรวบรวมขอ้มูล  กระท าโดยผูว้ิจยัซ่ึงใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  400 คน 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีผูอ่ื้นได้เคยวิจยัมาแล้ว เอกสารต าราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ์ สถิติข้อมูล ต่าง ๆ  และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บการยอมและและเผยแพร่ในวงกวา้ง โดยมีผูแ้ต่งท่ีชดัเจนน่าเช่ือถือ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการ 

ดงัน้ี 
1) การตรวจสอบขอ้มูล  (Editing)  ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยก

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
3) น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบนัทึกโดยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลข้อมูล  

โปรแกรม  SPSS For Window  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
4) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการวจิัย 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ลกัษณะ

ของต าแหน่งงาน และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนัท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินการใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์
ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยใช้ t-Test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   (Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัท่ียอมรับได ้จึง ยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว)้ 

สมมุติฐานท่ี 1.2  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยใช้ F-Test พบว่า อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้) ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe พบวา่มีอายท่ีุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีนะ
ดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่คือ  อายุ 18-30 ปี มีประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขต
ปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ มากกวา่ อาย ุ31-40 ปี 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 โดยใช้ F-Test พบว่า ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณ
ภูมิ  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัท่ียอมรับได้ท่ี จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe พบวา่มีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ  ต ่ากว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพการด าเนินการ
ใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ มากกวา่ปริญญาตรี 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 โดยใช ้F-Test พบวา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe มีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ คือ   
 เอกสารขาเขา้/ขาออก มีประสิทธิภาพการด าเนินการใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร 
สนามบินสุวรรณภูมิ มากกวา่ขบัพาหนะ จดัระวางสินคา้ และคลงัพสัดุ 

สมมติฐานท่ี1.5 อายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการให้บริการทางดา้นโลจิ
สติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ 
Scheffe พบวา่มีอายงุานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ  อายงุาน 0-9 ปี
มีประสิทธิภาพการด าเนินการใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ มากกวา่
อายงุาน 10-19 ปี 
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สมมติฐานที่ 2  เคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์  มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  ต่างกนั 
การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 5 
ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 เคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานทางด้านโลจิสติกส์  
ประกอบดว้ย 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 
 

 
Independent 
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(คา่คงท่ี) 2.289 0.137  16.744 0.000   

JIT (𝑋1) -0.42 0.048 -0.058 -0.867 0.386 0.458 2.185 
RFID (𝑋2) 0.110 0.049 0.142 2.260 0.024 0.517 1.935 
EDI(𝑋3) 0.121 0.039 0.207 3.076 0.002 0.449 2.229 
CDG (𝑋4) -0.061 0.044 -0.099 -1.374 0.170 0.388 2.576 
LEAN (𝑋5) 0.252 0.046 0310 5.439 0.000 0.626 1.597 

 
 ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.386 
ซ่ึงมากกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ระบบการช้ีเฉพาะอัตโนมัติด้วยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Identification) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ระบบคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า (Cross docking) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.170 
ซ่ึงมากกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 การลดความสูญเปล่า (Lean ) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการทางโลจิสติกส์ในเขต
ปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ี
ยอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

สรุปผลการวจิัย 
  
ส่วนที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ ผลการวิจยั พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 336 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.0 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

อายุ ผลการวิจยั พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 52.5  จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ต าแหน่งงาน ผลการวิจยั พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ทั้งหมดอยูใ่นต าแหน่งงาน อยา่ง
เท่าๆกนัคิดเป็นร้อยละ 25 ใน 4 กลุ่มตวัอยา่ง 
 อายุงาน ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุของงาน
ในช่วง 1 - 9 ปี จ  านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5   จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความส าคัญของเคร่ืองมือในการให้บริการทางโลจิสติกส์  
 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อเคร่ืองมือในการการด าเนินงานทางโลจิสติกส์  ดงัน้ี 
 ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time, JIT ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
ต่อการ) น ากระบวนการผลิตแบบทนัเวลา มาใชใ้นกระบวนการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0250 
 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการระบุส่ิงของโดยใช้คล่ืนวิทยุ  (Radio Frequency Identification, RFID) พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อมีการใชง้บประมาณในการพฒันาระบบ ของ (RFID) โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.9950 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange, EDI) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีท าให้สามารถติดตามสถานะสินคา้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.9100 
 ระบบคลังสินค้าแบบส่งผ่านท่า (Cross Docking) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
การท างานของคลงัสินคา้แบบส่งผ่านท่า น าไปประยุกต์การใชง้านเก่ียวกบัการจดัเก็บสินคา้โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.0900 
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 การลดความสูญเปล่า (Lean) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการเพิ่มการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่จ  าเป็นโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3200 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์ กรณีศึกษา การให้บริการ
ทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ”  โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
พนักงานท่ีมีหน้าท่ีอยู่ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าต ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้ t-Test One-way ANOVA (F-Test) 
และ MRA ทดสอบสมมติฐาน 
 ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.0 ในช่วงอาย ุ18-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 52.5 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.5 อายขุองงานในช่วง 1 - 9 ปี ร้อยละ 79.5 
 กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านโลจิ
สติกส์ ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time, JIT ) พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด
เก่ียวกบัการน ากระบวนการผลิตแบบทนัเวลา มาใช้ในกระบวนการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0250  
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการระบุส่ิงของโดยใช้คล่ืนวิทยุ  (Radio Frequency Identification, RFID) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัมีการใช้งบประมาณสูงในการพฒันาระบบ ของ (RFID) โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.9950  การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange, EDI) พบวา่
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีท าให้สามารถ
ติดตามสถานะสินคา้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.9100  ระบบคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า (Cross Docking)  พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการท างานของคลงัสินคา้แบบส่งผา่นท่า น าไปประยุกตก์ารใช้
งานเก่ียวกบัการจดัเก็บสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0900 และการลดความสูญเปล่า (Lean) พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการเพิ่มการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3200 
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบิน
สุวรรณภูมิ ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนากร กรวชัรเจริญ (2555) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ พบวา่เพศท่ีแตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนั 
 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร 
สนามบินสุวรรณภูมิ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้ง
กบั งานวิจยัของ สุขสังวาลย ์เมาลิทอง (2543)  ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่อายุท่ีแตกต่างส่งผลต่อ
การด าเนินงานโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 
 ระดับการศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินการทางดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ธนากร กรวชัรเจริญ (2555) ซ่ึงศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ พบวา่ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนั 
 ต าแหน่งงาน จากผลการวิจยัพบวา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการ
ดา้นโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนากร กรวชัรเจริญ (2555) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ พบวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนั 
 อายงุาน จากผลการวจิยัพบวา่ อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานทางดา้นโล
จิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคล้องกับงานวิจยัของ จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค์ (2555) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานสายช่างของบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา พบวา่พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั 
 
ปัจจัยด้านเคร่ืองมือในการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์  
 ระบบการช้ีเฉพาะอัตโนมัติด้วยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Identification) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการการด าเนินงานทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภราดร รีชยัพิชิตกุล ซ่ึงศึกษา
เก่ียวกบัระบบจดัการคลงัสินคา้ดว้ยระบบ RFID ของบริษทัพิมายฟุตแวร์ พบว่าระบบ RFID สามารถช่วย



132 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

สนบัสนุนส่วนงานอ่ืนๆ อาทิเช่น ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายการวางแผนการผลิต และสามารถช่วยสนบัสนุนกิจกรรม
เก่ียวกบัคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการการด าเนินงานทางโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุสรณ์ พวงเทพ ซ่ึงศึกษา
เก่ียวกบัการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ SME บริษทัผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจงัหวดันนทบุรี 
พบว่าการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนส าคญัในการช่วยบริหารงานและการแข่งขนักบั
บริษทัคู่แข่ง  โดยท าใหเ้กิดการปรับปรุงฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัและรวดเร็วสม ่าเสมอ 
 การลดความสูญเปล่า (Lean ) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโลจิสติกส์ในเขต
ปลอดอากร  สนามบินสุวรรณภูมิ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมหญิง สุดกลา้ (2556) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็น ในบริษทั
ภาคพื้นการบินกรุงเทพ พบว่าการท่ีน าวิธีการลดความสูญเปล่ามาใช้ในองค์กรท าให้สามารถลดเวลาท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการท างานไดม้ากถึง 2 ชัว่โมง 20 นาที 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากวิจยัน้ีพบว่าเคร่ืองมือท่ีให้กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การลดความสูญเปล่า 
แสดงวา่การประยุกตใ์นเอาการลดความลดความสูญเปล่ามาใช ้จะสามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่ เคร่ืองมืออ่ืนๆ 
ซ่ึงสามารถช่วยลดกิจกรรม และตน้ทุนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ได ้
 2. จากวิจยัน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลถึงการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
ท าใหส้ามารถน าไปปรับปรุงในส่วนท่ีของกลุ่มพนกังานท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพใหดี้ข้ึนได ้
 3. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น ท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัให้กบัพนักงานเพื่อ
สามารถน าไปพฒันาองคก์รต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 1. ส าหรับผูท่ี้สนใจน าไปศึกษาต่อควรเจาะลึกถึงตน้ทุนเพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจนวา่ส่งผลต่อการเพิ่ม
หรือลดตน้ทุน 
 2. ควรศึกษาเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพเพิ่มเติมเน่ืองจากอาจะมีเคร่ืองมือท่ีมากกว่าวิจยัน้ีได้
วจิยัเอาไว ้
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF AIRPORT 

OF THAILAND (PLC) 
วีกิจ นิตสุนทร1  ผศ.มกุดา โควหกุล2 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  ดชันีกลุ่มบริการ  
(TRANS)ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (มหาชน) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน2552 ถึงว ันท่ี 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2557รวมระยะเวลา 60 เดือน การหาความสมัพนัธใ์ชว้ิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูน (Multiple Regressions) เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปลตาม 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) , ดัชนีอัตราเงินเฟ้อ (INF) , ดัชนีอัตรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)และดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)มี ความสมัพนัธ ์กบั
ดชันีราคาดชันีบริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน)หรือตวัแปรตามไดร้้อยละ 97.60 ส่วนท่ีเหลือมาจาก
ปัจจยัอ่ืนๆ 2.40 % และมีปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) คือ ดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
จากการศึกษาพบว่า ราคาดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสมัพนัธก์บัดชันีบริษทั ท่าอากาศยาน 
จ ากดั (มหาชน) โดยมีค่า t = 8.635 และ Sig. = 0.000 ราคาดชันีอตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสมัพนัธก์บัดชันี
บริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน) โดยมีค่า t = 0.484 และ Sig. = 0.029 ราคาดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีบริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน)โดยมีค่าt = 
2.326 และ Sig. =  0.021 และ ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์(TRANS) มีความสมัพนัธก์บัดชันีบริษทั ท่าอากาศ
ยาน จ  ากดั (มหาชน)โดยมีค่า t = 3.067 และ Sig. =  0.047 
ค ำส ำคญั : ปัจจยั,ราคาหุน้,บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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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) 
 

บทน ำ 
             ในปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บความสนใจอยา่งมากจากนกัลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงกว่าการออมในรูปเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์
การท่ีนกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลก าไรและมีการเจริญเติบโตสามารถขยายกิจการไดน้ั้น
จะท าใหผู้ถื้อหลกัทรัพยม์ีฐานะเป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของกิจการไปในขณะเดียวกนัซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผลจากก าไรท่ีเกิดข้ึนในการท าธุรกิจนั้นทุกๆปี 
             ส าหรับผูท่ี้มีเงินออมและประสงคจ์ะบริหารเงินออมของตนใหเ้กิดประโยชน์ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนไดรั้บทั้งผลตอบแทนทางการเงินการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการต่างๆท่ีมีศกัยภาพ
และการมีบทบาทร่วมสนบัสนุนการพฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ยแต่ทั้งน้ี
การลงทุนใดๆก็ตามยอ่มมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนอยา่งมีหลกัการและถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารความเส่ียง
จากการลงทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
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             สภาพการณ์ในปัจจุบนัตลาดทุนและตลาดเงินถือไดว้่ามีการเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีผ่านมามากมาย
ปัญหาท่ีผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญหนา้นั้นมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาท่ีเกิดข้ึน
ในตลาดทุนเองผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีไดม้ีการคิดคน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรา
สารอนุพนัธท์างการเงินการปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากระบบท่ีรัฐควบคุมเคร่งครัดเป็นระบบเสรีและใช้
กลไกลตลาดเป็นตวัก  าหนดการท่ีมีนักลงทุนรายย่อยเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและการท่ีตลาดทุนขยายตัว
ออกไปในยุคไร้พรมแดนปัญหาท่ีเกิดข้ึนแมจ้ะมีความซบัซอ้นและส่งผลกระทบมากเพียงไรแต่หลกัการท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพิจารณาก็คือผลประโยชน์ของผูล้งทุน 
             เม่ือผูล้งทุนตัดสินใจน าเงินท่ีมีอยู่มาลงทุนส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีผูล้งทุนควรพิจารณา คือ
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนนั้นควรจะเป็นเท่าใดซ่ึงผลตอบแทนหมายถึงความมัง่คัง่ท่ีเกิด
จากการลงทุนเน่ืองจากในการลงทุนจะเปรียบเสมือนการเล่ือนการบริโภคในปัจจุบนัออกไปเพื่อหวงัว่าจะมี
ความมัง่คัง่เพ่ิมข้ึนและสามารถบริโภคไดม้ากข้ึนในอนาคตดงันั้นผลตอบแทนจากการลงทุนจึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความมัน่คงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนจาก
กระแสเงินสดรับท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช่นเงินปันผลหรืออาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์็ได้
อย่างไรก็ตามในการลงทุนผูล้งทุนตอ้งระลึกเสมอว่าผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตดังนั้ นจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความไม่แน่นอนต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อการได้รับ
ผลตอบแทนของนักลงทุนความไม่แน่นอนดงักล่าวมกัจะถูกเรียกว่าความเส่ียง  (risk) ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า
ความเส่ียงคือโอกาสท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากท่ีผูล้งทุนคาดการณ์ไว ้ (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
             เศรษฐกิจในประเทศท่ีก  าลงัพฒันาและแมแ้ต่เศรษฐกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ก็ตามตลาดทุนทั้ง
ตลาดแรกและตลาดรองถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจและพฒันา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้โดยตลาดแรกท าหนา้ท่ีในการระดมทุนโดยตรงจากผูอ้อมสู่ผูต้อ้งการเงินออมส่วน
ตลาดรองหรือตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกในตลาดแรกดงันั้นตลาด
หลกัทรัพยจึ์งเป็นตวัเสริมใหก้ารระดมทุนในตลาดแรกมีความคล่องตวัมากข้ึนและยิง่ตลาดรองมีการพฒันา
และไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนหรือผูม้ีเงินออมมากเท่าใดก็จะเป็นปัจจยัเสริมใหก้ารระดมทุนโดยตรง
ในตลาดแรกเป็นท่ีนิยมมากข้ึนซ่ึงจะเป็นการลดบทบาทของสถาบนัการเงินท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการ
ระดมทุนท าให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนการท่ีตลาดรองจะสามารถท าหน้าท่ี
ดงักล่าวไดอ้ย่างสมบูรณ์จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างความเช่ือถือให้แก่ผูล้งทุนนั่นคือราคาหลกัทรัพยใ์น
ตลาดควรจะสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยห์รือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรัพยค์วรจะเป็นไปตามปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทันั้นๆเพ่ือท่ีว่านกัลงทุนจะไดใ้ชร้าคาตลาดในการ
ตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัความผนัผวน (volatility) หรือการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีตวัหน่ึงท่ีจะช้ีว่าตลาด
หลกัทรัพยม์ีเสถียรภาพหรือไม่โดยถา้ตลาดหลกัทรัพยม์ีการพฒันาและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพก็จะสร้าง
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ความมัน่ใจให้กบัผูล้งทุนในการท่ีจะลงทุนในตลาดและผูร้ะดมทุนก็วางใจท่ีจะเขา้มาระดมทุนในตลาดแต่
ถา้ตลาดมีความผนัผวนสูงและราคาหลกัทรัพยมิ์ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงรวมทั้งมีการใชข้อ้มูล
ภายในเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มย่อมจะเป็นผลเก่ียวกบัความผนัผวนของหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ความสนใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นนกัวิชาการเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ทั้งน้ีเน่ืองจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงในการลงทุนถา้ระดบัความ
ผนัผวนสูงแสดงว่าความเส่ียงในการลงทุนสูงและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  (expected return) ของนัก
ลงทุนจะเพ่ิมข้ึนดว้ยดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยย์่อมใชค้วามระมดัระวงัมากข้ึนโดยเฉพาะถา้
ระดับความผนัผวนดงักล่าวเพ่ิมข้ึนสูงโดยไม่สามารถอธิบายไดด้้วยการเปล่ียนแปลงในปัจจัยพ้ืนฐาน
หมายถึงว่าการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยไ์ม่สมเหตุผลและท าใหต้ลาดทุนไม่สามารถเป็นแหล่งจดัสรร
เงินทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(ถนอมศรี ฟององุ่นรุ่ง, 2557) 
             บริการตลาดเงินทุนตลาดสินทรัพยท์างเงินตลาดแรงงานและตลาดเงินตราต่างประเทศซ่ึงตลาด
เหล่าน้ีมีความเก่ียวพนักนัอย่างแยกกนัไม่ออกปัจจยัท่ีกระทบทั้งภายในและภายนอกจะส่งผลให้เกิดการ
เคล่ือนไหวของตวัแปรท่ีอยู่ในตลาดเหล่าน้ีท าให้ระบบเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่น่ิงรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหาร
ประเทศจึงตอ้งออกนโยบายและมาตรการต่างๆในการดูแลตลาดเหล่าน้ีเพ่ือขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจใหมี้
การพฒันาเดินไปในทิศทางท่ีจะท าใหป้ระชาชนกินดีอยูดี่ 
             โดยตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นตลาดเงินทุนและเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจเป็น
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนปัจจุบนัดาเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 เร่ิม
เปิดทาการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2518 ลกัษณะการดาเนินงานของตลาด
หลกัทรัพยไ์ด้แก่การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดูแลการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนการซ้ือขาย
หลกัทรัพยก์ารกากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ารกากบัดูแลบริษทัสมาชิกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ลอดจนถึงการเผยแพร่ขอ้มูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผูล้งทุนและทาหน้าท่ีส่งเสริมการออม
และการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศนอกจากน้ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
             ธุรกิจปี 2556 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ  ากัด (มหาชน)จากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมการบินของไทย ดว้ยจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเติบโตอย่างมาก และประโยชน์จาก Leverage Effect 
เน่ืองจากการขยายตวัในเชิงรุกของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีอยู ่ และสายการบินใหม่ท่ีจะเขา้มา น่าจะช่วยให้
ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)ไดป้ระโยชน์จาก Leverage เร็วข้ึน ไดป้รับเพ่ิมประมาณการก าไรสุทธิต่อ
หุ้น (EPS) ปี 2556-2558 ข้ึนราว 12-23% และราคาเป้าหมายเป็น 230 บาท/หุ้นทั้งยงัมีโครงการ ขยายท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 จ านวน 6.2 หมื่นลา้นบาท โดยส่วนท่ีบริษทัจะด าเนินการระดมทุนอีก 1.7-2.0 
หมื่นลา้นบาทเพื่อท่ีจะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
             การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั 
(มหาชน)ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัเพื่อท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนไดม้ีอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งน้ีทั้งนั้นการลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงินย่อมมีความเส่ียงผูล้งทุนควรศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินลงทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
             เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET) ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  
ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
             การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 ถึงวนัท่ี 31พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลา  
60 เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั 
(มหาชน) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXUS) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 
 

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

  

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย (SET)  

 
 

ราคาหุน้ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXUS) 

ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 
 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
             1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)และ เพื่อใช้
เป็นแนวทางส าหรับนักลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ  ากดั (มหาชน) 
             2. เพื่อทราบถึงทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระอนัไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอตัราเงินเฟ้อและดชันี
ขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีต่อราคาหุน้ บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
             3. สามารถสร้างแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ราคาหุน้บริษทัท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) 
ได ้
 

นิยำมศัพท์ 
             1. ราคาหุ้นของบริษทัท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)หมายถึงราคาปิดของราคาหุ้นบริษัทท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)ณวนัท าการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
             2. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หมายถึงราคาปิดของดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยณวนัท าการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
             3. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หมายถึงราคาปิดของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ณวนัท า
การวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
             4. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) หมายถึงราคาปิดของอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาณวนัท าการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
             5. อตัราเงินเฟ้อ (INF) หมายถึงราคาปิดของอตัราเงินเฟ้อ ณวนัท าการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
6. ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) หมายถึงราคาปิดของดชันีขนส่งและโลจิสติกณวนัท าการวนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดือน 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
             งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและจดัอยู่ในอุตสาหกรรมการบินกลุ่มบริการ
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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แนวคดิทฤษฎ ี 
             ทฤษฏีการก าหนดราคาหุน้ (Arbitrage Pricing Theory) 
             ทฤษฎีความเส่ียงการลงทุนในหลกัทรัพย(์Theory of Stock Investment ) 
             ทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ (Theoretical Analysis of Securities) 
             ทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิค (Technical Analysis)  
 

ข้อมูลบริษัทและภำวะของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 
งำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
             ชัยรัตน์ ทัตสุรวงศ์ ( 2551 ) ได้ศึกษา “ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลังงาน” 
การศึกษามีวตัถุประเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน โดยศึกษาปัจจยัท่ีน ามา
ศึกษาจะมีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใจซ่ึงท าการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน โดยใชร้าคาปิด ตั้งแต่มก
ราคา 2554 ถึง ธนัวาคม 2550 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 72 เดือน โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัในตลาด 
NYMEX อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่น ยอดสะสมเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาพบว่า ราคาน ้ ามนัในตลาด NYMEX ยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจาก
ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียพ้ืนฐานของธนาคารกลางญ่ีปุ่นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าตลาด
ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ส่วนอัตราส่วนผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้ งกลุ่มพลังงาน มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน 
             ชุตินิจ สร้อยจ าปา (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี
ก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง 
บริษัท บ้านปูในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือ อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีราคาผู ้บริโภค
ภายในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยฮ่์องกง มีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.265, 6.947, 0.664, 0.632ตามล าดบับริษทั ไออาร์พีซี ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.731, 0.653 ตามล าดบั ส่วนอตัรา
ดอกเบ้ียมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.115 มีผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้บริษัท ปตท. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั1.151, 0.606, 0.936, 0.119ตามล าดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.164 มี



142 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ที่ 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.998 บริษทั ปตท. ผลิตและส ารวจปิโตรเลียม ปัจจยัท่ีมผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภภายในประเทศ 
และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 5.197, 1.070ตามล าดบัส่วน
อตัราดอกเบ้ีย มีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.072 มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้บริษทั ไทยออยล ์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ดัชนีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์น
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
             ชยัภทัร เลิศจารุโชคขจร(2551) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม
บริการ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบ
อนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ ธนัวาคม 2547 ถึงเมษายน 2551 ดว้ยสถิติก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Least 
Squares -OLS) โดยปัจจยัท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีดาวน์โจนส์ ผลการศึกษาพบว่า ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีดาวน์
โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท ต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั 
             เติมเดช จิมากุลโกมล (2550) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัก  าหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิ
สติกส์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัก  าหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างปี 2552 –2553 ดว้ย
วิธีการสมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน 
ราคาค่าระวางเรือเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ีย
ของธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือน ราคาน ้ ามนัดิบ NYMAX ตวัแปรตาม คือดชันีราคาหุน้กลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบวาดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ราคาค่าระวางเรือเฉล่ีย
รายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารประเทศ
สหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยก  าหนดดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนราคาน ้ ามนัดิบ NYMAX 
ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
             นครินทร์ ปาร์มวงศ ์ (2550)  เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีก  าหนดดชันี ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้ควา้อิสระถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันี 
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันี ราคาหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจท่ีส าคญั  4 หมวดธุรกิจไดแ้ก่หมวดธุรกิจ
พลงังานหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชยห์มวดธุรกิจวสัดุ ก่อสร้างและหมวดธุรกิจการส่ือสารโดยปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจท่ีน ามาคน้ควา้อิสระไดแ้ก่ดชันี ราคาผูบ้ริโภคปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯดชันี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ดชันีการลงทุนภาคเอกชนและดุลบญัชี เดินสะพดั การ
คน้ควา้อิสรไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศท่ีเป็นขอ้มูล
อนุกรมเวลาแบบรายเดือนจ านวน 60 เดือนระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2544 ถึงเดือนธนัวาคมพ.ศ. 
2548 มาใชใ้นการคน้ควา้อิสระซ่ึงการคน้ควา้อิสระมุ่งเนน้ในเชิงปริมาณโดยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ
และท าการวิเคราะห์ผลดว้ยวิธีก  าลงัสองน้อยท่ีสุดจากการคน้ควา้อิสระสรุปไดว้่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี 
ความสมัพนัธ ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีหมวดธุรกิจทั้ง 4 นั้นได ้แก่อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯท่ีมีความสัมพนัธ ์รองลงมาไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภคดชันี การลงทุน
ภาคเอกชนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดุลบญัชีเดินสะพดัและปริมาณเงินระบบเศรษฐกิจตามล าดับซ่ึง
ปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมดท่ีน ามาคน้ควา้อิสระนั้นสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพย์
และหมวดธุรกิจทั้ ง 4 ได้มากกว่าร้อยละ  80 การเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีน ามา
ท าการค้นควา้อิสระยงัมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่นปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจและดัชนีราคาผูบ้ริโภคซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของนักเศรษฐกิจการเงินนิยมท่ี บอกถึง
ความสมัพนัธข์องปริมาณเงินท่ีจะส่งผลต่อระดบัราคาและอตัราดอกเบ้ียซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการ
ลงทุ นและส่งผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเมื่อปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให ้ระดบัราคาสูงข้ึนและอตัราดอกเบ้ียลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงค์
ของเงินและระดบัราคาสินคา้เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนท าให้นักธุรกิจคาดการณ์ ไวว้่าสามารถหาผลก าไรจาก
การลงทุนก็ไดจ้ะลงทุนมากยิ่งข้ึนในท่ีสุดการจา้งงานและระดบัรายไดก้็จะสูงข้ึนและผลก าไรของบริษทัก็
เพ่ิมสูงข้ึนตามซ่ึงจะส่งผลให้ราคาหุ้นเพ่ิมสูงข้ึนและเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนมี 
ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะตรงขา้มตามทฤษฎี The International Fisher Effect ดงันั้นการท่ีอตัราดอกเบ้ีย
ลดลงหรืออตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึนก็จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึนและท าใหด้ชันี ราคาหุน้เพ่ิมข้ึนดว้ย
เช่นกนัจากผลการคน้ควา้อิสระน้ีนกัลงทุนสามารถน าความสัมพนัธ ์ ท่ี ไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในหมวดธุรกิจต่างๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุน
ซ่ึงรัฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายสามารถน าความสัมพนัธ์ ท่ีไดไ้ปใชใ้นการควบคุมดูแล
ปัจจยัทางเศรษฐกิจเพ่ือใหด้ชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยมี์เสถียรภาพและเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันัก
ลงทุนโดยถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคปริมาณเงินระบบเศรษฐกิจดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดชันี การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนม้สูงข้ึนหรืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯมีแนวโนม้ลดลง (ค่าเงินบาท
แข็งค่าข้ึน) ดชันี ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหมวดธุรกิจต่างๆก็จะมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย 
 ประกายแกว รุ่งเรืองศรี (2553) การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์
ส าคัญกับราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญักบัราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิ
เกรชัน่ โดยใชข้อ้มูลดชันีราคาตลาดหุน้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญักบัราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ขอ้มูลท่ีใช้
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ศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายวนัในรูปของลอการิทึม ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2552 รวมทั้งส้ิน 695 ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยฮ่์องกง ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศญ่ีปุ่น การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้นดว้ย Error Correction Mechanism (ECM) 
ในกรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัเป็นตวัแปรอิสระและราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกเป็นตวัแปร
ตาม พบว่ามีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในการปรับตวัในระยะสั้น โดยค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือน
ของทั้งสองกรณีมีค่าเป็นลบนั้นหมายความว่ามีการปรับตวัในระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะการทดสอบ
สมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผลดว้ย Granger Causality Test ระหว่างราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก และดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญั พบว่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกแต่ราคาน ้ ามนัดิบ
ในตลาดโลกเป็นตน้เหตุของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น  
 วิโรจน์ เดชะผล (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเคล่ือนไหวของดัชนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ อตั รา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
สหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ดัชนีน ้ ามันสหรัฐอเมริกา และมูลค่าซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างประเทศ ตวัแปรตาม คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ แบบ
อนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี ตวัแปรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราแลกเปล่ียน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา 
มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ มีความสมัพนัธต่์อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีน ้ ามนัสหรัฐอเมริกา ไม่มีนยัส าคญัใน
การอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
             สุวิมลสังข์ ทบัทิมสังข์ (2554) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษาได้แก่ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (FTV) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น(P/E) 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(ER) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น  (P/E) และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียน (ER) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติส่วนตวั
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แปรอีก 3 ตวัแปรไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ 
(FTV) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
 แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน: กรณีศึกษา
บริษทัปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั(มหาชน)และบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)ใชข้อ้มูลรายเดือน
แต่ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2548 – ธนัวาคม 2550 ดว้ยวิธีการลงัสองนอ้ยสุด (Ordinary 
Least Squares) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้บริษทั ปตท. ส ารวจ และ 
ผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) หรือ “PTTEP” คือ ดชันีราคาหุ้นพลงังาน (SETE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
เฉล่ีย 3 เดือน (Int) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดชันี ราคาผูบ้ริโภครายเดือน (CPI) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นัน่คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
เฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโนม้สูงข้ึนจะท าให้การเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท. ส ารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม 
จ  ากัด (มหาชน)มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปด้วย และในส่วนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มี
เคร่ืองหมายตรงกนขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นธุรกิจท่ีใชก้ารส ารวจ
แหล่งปริมาณก๊าซ และน ้ ามนัรวมทั้งการกลัน่น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีฐานของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ในปริมาณท่ีสูงประกอบเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีความตอ้งการใชพ้ลงังานมากข้ึน ดงันั้น การลดลงของหุน้
ดัชนีอุตสหกรรมดาวโจนส์จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของหุ้นบริษัทขณะท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) หรือ  “PTT” คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) 
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 และเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน 
(Int) เปล่ียนแปลงจะส่งผลใหร้าคาหุน้บริษทัเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน)  
             สุวสี สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดชันีหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังาน ใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2548 – ธนัวาคม 2550 ไดใ้ชว้ิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซอ้น (multiple regression analysis) ดว้ยวิธีก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares)
เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน ผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยฮ่์องกง ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและราคาน ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ กบัดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มพลงังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 90 
             ศุภว ัฒน์ธนศิริหิรัญสุข (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
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หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม โดย
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า12 เดือน ดัชนีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ดัชนีราคาน ้ ามนัดิบ 
Nymex การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีกา
ลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ผลการศึกษาพบวา ดัชนีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาน ้ าดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 ส่วนดชันี
ราคาผูบ้ริโภค ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 
             อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) แบบรายเดือนซ่ึงได้ศึกษาใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยปัจจยัท่ีไดท้ าการศึกษา
ไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ( 
EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 
ราคาทองค า (GOLD) เป็นตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเป็นตวั
แปรตามผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET) ดชันีราคาน ้ ามนัดิบใน
ตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัและดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้มกนัและพบว่า
อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีมี
อิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
             ขอ้มูลในการศึกษาเป็นขอ้มูลทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน
2552ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือนประกอบดว้ย 
             ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีก  าหนดข้ึน เพ่ือจะไดท้ราบว่าเม่ือตวัแปรอิสระ
เปล่ียนแปลง ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดตวัแปรอิสระ คือ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
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             - ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) SET เป็นดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหว
ของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดยค านวณจากหุ้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยดงันั้น การข้ึนลงของราคาดชันีจึงมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) 
             - ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีดาวโจนส์ เป็นดชันีท่ีสะทอ้นภาพของตลาดทั้งหมด และ
ดูเหมือนว่าดชันีดาวโจนส์จะถูกใชอ้า้งอิงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดรวมทั้งมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
การลงทุนในตลาดหุน้ทัว่โลกดงันั้น การข้ึนลงของราคาดชันีอาจจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาหรือดา้นใดดา้น
หน่ึงต่อตลาดหุ้นในประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจ
ขนส่งขา้มประเทศโดยเฉพาะ จึงท าใหไ้ดรั้บผลกระทบของความผนัผวนของหุน้ดาวโจนส์น้ีไปดว้ย 
             - อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) การเปล่ียนแปลงของค่าเงินมีทิศทางเดียวกนั
กบัการเคล่ือนไหวของตลาดหุน้ กล่าวคือเมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นก็จะปรับตวัลดลงดว้ย ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมกัจะอ่อนตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นเน่ืองจากความ
ไม่แน่นอนของผลประกอบการของบริษทัมีมากข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ดงันั้น เม่ือค่าเงินอ่อนค่าลง 
ท าใหส่้งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูท่ี้เขา้มาลงทุนในบริษทัและท าใหร้าคาหุน้ของบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ  ากดั (มหาชน)ปรับตวัลดลงอีกดว้ย 
             - อตัราเงินเฟ้อ (INF) เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจย่อมมีมากข้ึน 
เน่ืองจากตน้ทุนของบริษทัต่าง ๆ  จะเพ่ิมสูงข้ึนตามอตัราดอกเบ้ีย อีกทั้งยงัส่งผลใหต้ลาดขาดว่าอตัราดอกเบ้ีย
จะเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ดงันั้น การเพ่ิมข้ึนของอตัราเงินเฟ้อ จะสร้างแรงกดดนัให้ราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) ปรับตวัลดลง 
             - ดชันีขนส่งและโลจิสติก (TRANS)เป็นดชันีขนส่งและโลจิสติกซ่ึงมีความส าพนัธกบัธุรกิจของ
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาดชันี 
(TRANS) ก็จะท าใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ยเช่นกนั 
              ตัวแปลตำม (Dependent Variable) เป็นตวัแปนท่ีผนัแปรตามตวัแปรอิสระ ซ่ึงอาจจะเป็นการผนั
แปรในทิศทางเดียวกนั หรือตรงกนัขา้มก็ได ้กล่าวคือ เม่ือค่าของตวัแปรอิสระเพ่ิมข้ึน ค่าของตวัแปรตาม
อาจจะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงก็ได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน2552ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงการสรุปสมมติฐานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ล ำดบั ตวัแปรอสิระ สัญลกัษณ์ทิศทำงควำมสัมพนัธ 

1 ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET + 
2 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJIA + 

3 อตัราเงินเฟ้อ INF - 
4 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ EXUS + 

5 ดชันีขนส่งและโลจิสติก TRANS + 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
             ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น  บริษทั ท่า
อากาศยาน จ  ากดั (มหาชน)โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลทุติยภูมรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยการหาความสัมพนัธ์ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เสน้พหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

แบบจ ำลองที่ใช้ในกำรศึกษำ 
             แบบจ าลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ ต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพย ์บริษัท ท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน)ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

AOT = C + β1 DJIA + β2 INF + β3 EXUS + β4 TRANS 
                      โดยท่ี  AOT                  หมายถึง ดชันีราคาหุน้ บริษทั ท่าอากาศยาน จ  ากดั (มหาชน) 
                        C                    หมายถึง          ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
                       หมายถึง     หมายถึง          ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
                       SET                    หมายถึง          ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                       DJIA                   หมายถึง          ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
                       EXUS                   หมายถึง          ดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
                       INF                   หมายถึง          ดชันีอตัราเงินเฟ้อ 
                       TRANS                   หมายถึง          ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ 

วธีิกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมข้อมูล
ยอ้นหลงัเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
             ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบตวัแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 5 ปัจจยั
ไดแ้ก่ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) , 
ดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXUS), ดชันีอตัราเงินเฟ้อ(INF), ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์
(TRANS) 
             ตวัแปรตามคือดชันีราคาหุ้น บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)โดยการนาขอ้มูลท่ีรวบรวม
มาไดท้าการหาค่าสมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวัจากนั้นจึงนาตวัแปร 
อิสระท่ีผ่านการทดสอบมาหาค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามโดยการทาสมการถดถอยเชิงซอ้น  (Multiple 
Regressions) โดยใชเ้ทคนิคแบบ Enter 

กำรน ำเสนอข้อมูล 
             ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)จะน าเสนอ
ขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะน าเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และบรรยาย 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
กำรวเิครำะห์ค่ำสถิตเิบ้ืองต้น 
             การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)โดยไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) ราย
เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน2552 ถึงวนัท่ี 31พฤษภาคม พ.ศ. 2557รวมระยะเวลา 60เดือนมาใช ้ในการศึกษา
โดยน าขอ้มูลท่ี ไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานซ่ึงการวิเคราะห์ 
เป็นการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงช่วยให ้การพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึนและใชก้าร
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์  (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระท่ีสนใจศึกษามีความสัมพนัธต่์อ
ดชันีราคาหุน้ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ โดยในการวิเคราะห์ไดผ้ลออกมาดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 4.1 แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 51.514 .121  4.250 .000   
SET 0.255 .038 .260 6.639 .239 .097 15.239 
DJIA 0.165 .032 .186 5.227 .0001 .697 8.137 
INF 0.372 .036 .469 10.212 .002 .783 2.013 
THB 3.100 .036 .129 2.783 .000 .284 2.871 
TRANS 1.155 .039 .195 3.994 .000 .369 5.283 
a. Dependent Variable: AOT 

จากตารางท่ี  4. 8 เ น่ืองจาก การรันข้อมูลคร้ังแรกเกิดปัญหา Autocorrelation ถ้าหากว่าเกิดปัญหา 
Autocorrelation จะตอ้งใช ้Tolerance และ VIF ในการตดัตวัแปรอิสระบางตวัออก โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดั 
จะตอ้งตดัตวัท่ีค่า Tolerance นอ้ยท่ีสุด หรือ ตวัท่ีมีค่า VIF มากท่ีสุด ซ่ึงโดยปกติตวัแปรอิสระท่ีใชไ้ดจ้ะตอ้ง
มีค่า Tolerance มากกว่า 0.1 และค่า VIF นอ้ยกว่า 10 เราจึงเลือกตดัตวัแปลออก 1 ตวั คือ SETดชันีราคาหุน้

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ท าการรันใหม่จึงไดข้อ้มูลดงัน้ี 
จากตารางท่ี  4.2 การตรวจสอบปัญหาMulticollinearityได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ ซ่ึงดู จากค่า  
Variance inflation factor (VIF) โดยค่าท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หรือ 5 ซ่ึงจากตารางท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 
พบว่าค่า VIF ท่ีไดค่้าจะอยู่ระหว่าง 2 – 5 ซ่ึงค่า 4.139 เป็นค่าท่ีไดสู้งสุดถือเป็นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้
และเมื่อดูค่า Tolerance ท่ี ได>้ 0.2   จึงจะไม่เกิดปัญหาMulticollinearity นัน่หมายถึงตวัแปรอิสระทุกคู่ไม่มี
ความสมัพนัธต่์อกนั ต่อมาท าการตรวจสอบสมมติฐานการทดลองระหว่างตวัแปรตาม กบัตวัแปรอิสระทั้ง 5 
ตวัโดยทดสอบสถิติทดสอบ F-test ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 51.026 0.390  .067 .000   
DJIA 9.701 0.081 .409 8.635 .000 .312 4.139 
INF 4.031 0.064 .023 0.484 .029 .784 1.039 
EXUS 2.192 0.083 .106 2.326 .021 .743 1.297 
TRANS 7.026 0.390 .120 3.067 .047 .197 1.097 
a. Dependent Variable: AOT 
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ตำรำงที่ 4.3  แสดงกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5146.242 4 51476.242 520.064 .000b 

Residual 523.823 55 97.311   

Total 530.065 59    

a. Dependent Variable: AOT 
b. Predictors: (Constant), TRANS, INF, THB, DJIA 
             ผลจากตารางท่ี  4.10 สามารถสรุปได้ว่าการค านวณค่า  F =  520.064มี ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึง Sig. < 
0.05 ผลคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือ ตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ดชันี ราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
             หลงัจากนั้นท าการพิจาณาการทดสอบสมติฐานระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยท าการ
ทดสอบทีละคู่ พบว่าจากตวัแปรอิสระทั้งหมดไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
INDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  ดัชนีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(EXUS) 
ดชันีอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET INDEX) ไม่สามารถสะทอ้นราคา ดชันีราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) 
ได ้จึงไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลใหม่อีกคร้ังดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis โดยดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)ออก ซ่ึงในการวิเคราะห์ใหม่ไม่พบปัญหา Multicollinearity และ
ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 4.4 แสดงกำรวเิครำห์ใหม่โดยตดัดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ค่าในวงเลบ็ หมายถึงค่า T-statistic      
                                     หมายถึง ระดบันยัส าคญั 0.05 
            โดยการตรวจสอบปัญหาสหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคล่ือน โดยใชว้ิธีการทดสอบของ Durbin-Watson 
ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ไม่พบปัญหา ดงันั้นจึงถือว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัเป็นอิสระต่อกนั 
             จากการใชส้ถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสมการขา้งตน้ผลการค านวณ
ไดค่้า   
F – statis = 520.064 และค่า Significant F = 0.000 จึงสรุปไดว้่าตวัท่ีส่งผลให้ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั H0 คือ 
ตวัแปรตามไม่มีผลต่อตวัแปลอิสระทั้ง n ตวั แต่ยอมรับ H1 คือ ตวัแปรตามมีผลต่อตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 
ตวั 
 
 
 
 

Model B Beta t Sig 
 

(Constant) 
DJIA 
INF 

EXUS 
TRANS 

 
51.026 
9.701 
4.031 
2.192 
7.026 

 
 

.409 

.023 

.106 

.120 

 
.067 

8.635 
0.484 
2.326 
3.067 

 
.000b 
.000 
.029 
.021 
.047 
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สรุปผลกำรวจิยั 
             จากการศึกษาพบว่าสมมติฐานท่ี  1 ถึ ง 4 ถูกยอมรับนั่นหมายความว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัซ่ึงคือ
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) , ดชันีอตัราเงินเฟ้อ (INF) , ดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXUS)และดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) มีความสัมพนัธ์ กบัดชันีราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ  ากดั (มหาชน) และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดัชนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั 
(มหาชน)หรือตัวแปรตามได้ร้อยละ97.60ส่วนท่ี เหลือมาจากปัจจัย อ่ืนๆ2.40  % ซ่ึงสามารถแสดง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัแสดงในสมการถดถอยต่อไปน้ี 
 

AOT  =-490.954 + .011 DJIA - 13.699 INF + 10.139EXUS + 1.037TRANS 
 

สามารถสรุปผลของทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัดชันีราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ  ากดั (มหาชน) ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นตาราง 5.1  ดงัน้ี 
 

ตำรำง 5.1 สรุปผลทิศทำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอสิระแต่ละตวักบัดัชนีรำคำหุ้นบริษัท ท่ำอำกำศยำน
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

สมมตฐิำนที ่ ตวัแปรอสิระ ทิศทำงควำมสัมพนัธ กำรยอมรับทิศทำงควำมสัมพนัธ์ 
ตำมสมมตฐิำนที่ตั้งไว้ 

1 DJIA +  
2 INF -  
3 EXUS +  
4 TRANS +  

 

อภปิรำยผล 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)
ในการหาค่าความสมัพนัธ ์ของตวัแปรทั้ง 4ตวัคือดชันี ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียน
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันีขนส่งและโลจิสติกส์(TRANS)โดยใชว้ิธี 
วิเคราะห์พหุคูณแบบ (All Enter Multiple Regression Analysis) ซ่ึงขอ้จ  ากดัในการใชว้ิธีน้ีจะไดค่้าตวัแปรท่ี
แสดงออกมาจะเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัท่ี  0.05 มี การอภิปรายผลดงัน้ี 
            1.ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)ค่าตัวแปรท่ีไดอ้อกมาแสดงว่ามีความสัมพนัธ์ ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาปิดของราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) )ซ่ึงพบว่ามีผลท่ีสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานในเบ้ืองตน้คือดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสมัพนัธก์บัราคาหุน้ของ บริษทั ท่าอากาศยาน
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ไทย จ  ากดั (มหาชน) ในทิศทาง เดียวกนั เพราะว่าโดยทัว่ไปแลว้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะใช้
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นตวัช้ีน าในตลาดหุน้ไทยเป็นหลกั เพ่ือน ามาอา้งอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพ
ของตลาดโดยทัว่ไป และยงัใชเ้ป็นตวัช้ีน าสภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้น ถา้ดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส์มีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน จะมีผลท าใหด้ชันีราคาหุน้ของ บริษทั ท่าอากาศยาน จ  ากดั (มหาชน)
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเช่นกนัซ่ึงตรงกบั แสงเพ็ชร ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หุน้ในกลุ่มพลงังาน: กรณีศึกษา บริษทั ปตท. ส ารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท. ส ารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม 
จ  ากดั (มหาชน) หรือ “PTTEP” คือ ดชันีราคาหุ้นพลงังาน (SETE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (Int) 
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัชนี ราคาผูบ้ริโภครายเดือน (CPI) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นัน่คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน 
มีแนวโนม้สูงข้ึนจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงราคาหุน้บริษทั ปตท. ส ารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน)
มีแนวโนม้สูงข้ึนตามไป 
             2. อตัราเงินเฟ้อ (INF) ค่าตวัแปรท่ีไดอ้อกมาแสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบั
ราคาปิดของราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)ซ่ึงพบว่ามีผลสอดคลอ้งกบัสมมติฐานใน
เบ้ืองตน้คือเม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนจะมีผลกระทบท าให้ราคาปิดของราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ  ากดั (มหาชน) เพ่ิมสูงข้ึนดว้ยถา้อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนแสดงว่าราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบ
เศรษฐกิจสูงข้ึนเร่ือยๆซ่ึงก็จะมีผลท าให้ค่าของเงินท่ีเราถืออยู่ลดลงความต้องการซ้ือหุ้นของนักลงทุนก็
เพ่ิมข้ึนดว้ยส่งผลท าใหร้าคาปิดของราคาหุ้นบริษทั ท่าอากาศยาน จ  ากดั (มหาชน)สูงตามไป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นครินทร์ ปาร์มวงศ์  (2550)  เร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีก  าหนดดัชนี ราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและดชันีหมวดธุรกิจทั้ง 4 นั้นได้ แก่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯท่ีมี
ความสมัพนัธ ์รองลงมาไดแ้ก่ดชันี ราคาผูบ้ริโภคดชันี การลงทุนภาคเอกชนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดุล
บญัชี เดินสะพดัและปริมาณเงินระบบเศรษฐกิจตามล าดับซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมดท่ี น ามาคน้ควา้
อิสระนั้นสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันี ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหมวดธุรกิจทั้ง 4 ไดม้ากกว่าร้อยละ 80 
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ี น ามาท าการคน้ควา้อิสระยงัมี ความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ เช่นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจและดัชนี ราคาผูบ้ริโภคซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของนกัเศรษฐกิจการเงินนิยมท่ี บอกถึงความสมัพนัธ ์ของ ปริมาณเงินท่ี จะส่งผลต่อระดบัราคา
และอตัราดอกเบ้ียซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการลงทุ นและส่งผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเม่ือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให ้ระดบัราคาสูงข้ึนและอตัรา
ดอกเบ้ียลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคข์องเงินและระดบัราคาสินคา้เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึนท าให้
นกัธุรกิจคาดการณ์ ไวว้่าสามารถหาผลก าไรจากการลงทุนก็ไดจ้ะลงทุนมากยิ่งข้ึนในท่ี สุดการจา้งงานและ
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ระดับรายได้ก็จะสูงข้ึนและผลก าไรของบริษทัก็เพ่ิมสูงข้ึนตามซ่ึงจะส่งผลให้ ราคาหุ้นเพ่ิมสูงข้ึนและ
เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนมี ความสมัพนัธ ์กนัในลกัษณะตรงขา้ม 
             3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ  (EXUS) ค่าตัวแปรท่ีได้ออกมาแสดงว่ามี
ความสมัพนัธ ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาปิดของราคาหุน้บริษทั ท่าอากาศยาน จ  ากดั (มหาชน)ซ่ึงพบว่ามีผล
ท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในเบ้ืองตน้คือ เม่ือค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุน้ก็จะปรับตวัลดลงดว้ย ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมกัจะอ่อนตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายหุน้ เน่ืองจากความ
ไม่แน่นอนของผลประกอบการของบริษทัมีมากข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ดงันั้น เม่ือค่าเงินอ่อนค่าลง  
ท าใหส่้งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูท่ี้เขา้มาลงทุนในบริษทัและท าใหร้าคาหุน้ของบริษทัปรับตวัลดลง
ตามไปดว้ยซ่ึงตรงกบัการคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองของ ชยัภทัร เลิศจารุโชคขจร(2551) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี
หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ ธนัวาคม 2547 ถึงเมษายน 2551 
ดว้ยสถิติกาลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Least Squares -OLS) โดยปัจจยัท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่ดชันีหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีดาวน์โจนส์ ผลการศึกษาพบว่า 
ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี
นยัส าคญั 
             4. ดชันีขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ค่าตวัแปรท่ี ได ้ออกมาแสดงว่าค่าตวัแปรท่ีได ้ออกมาแสดง
ว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกบัราคาปิดดชันีราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน)ซ่ึงตรง
กับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้คือบริษัท ท่าอากาศยาน จ  ากัด (มหาชน)ซ่ึงเป็นธุรกิจการบินขนส่งมวลชน มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั คือ การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาดชันีขนส่งและโลจิสติก (TRANS) ก็จะ
ท าใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเติม
เดช จิมากุลโกมล (2550) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัก  าหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัก  าหนดดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่าง ปี 2552  –2553 ด้วยวิธีการ
สมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ราคา
ค่าระวางเรือเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของ
ธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือน ราคาน ้ ามนัดิบ NYMAX ตวัแปรตาม คือดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบวาดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ราคาค่าระวางเรือเฉล่ีย
รายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของธนาคารประเทศ
สหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกบปัจจัยก  าหนดดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนราคาน ้ ามนัดิบ NYMAX 
ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวจิยั 
จากการคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นของบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ  ากดั (มหาชน)มีขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 
             1.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ดแ้ต่การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงนกัลงทุนควรหาขอ้มูลเพ่ิมเติมใน
การตดัสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจยัพ้ืนฐานท่ี ประกอบไปดว้ยปัจจยัทางการเมืองปัจจยัของ
อุตสาหกรรมหรือแมแ้ต่ปัจจยัทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาใชใ้นการคน้ควา้อิสระ
คร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนนอ้ยอีกปัจจยัหน่ึงท่ีควรหาขอ้มูลเพ่ิมเติมคือปัจจยั 
ทางเทคนิคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีการคน้ควา้ขอ้มูลในอดีตไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลตลาดรวมถึงราคาหุน้ปริมาณในการ
ซ้ือขายแต่ละวนัและเทคนิคอ่ืนๆท่ี ถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ออกมาทั้งน้ีเพ่ือดูแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในอดีต
แลว้มาวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบนั 
              2.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั 
(มหาชน)นั้นเราสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปท าการวางแผนในการลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบับริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน)ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของรายไดแ้ละผลก าไรซ่ึงจะส่งผล
ต่อผลตอบแทนแก่นกัลงทุนในรูปแบบเงินปันผล รวมทั้งแนวโนม้ในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน
อนัเห็นไดจ้ากราคาหุ้นท่ีถีบตวัสูงข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้งตลาดหุ้น
โดยรวมมีทิศทางท่ีเป็นบวกและก าลงัเจริญเติบโต 
             3.เน่ืองจากการลงทุนในบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) นั้นมีความเส่ียงสูงอนัเน่ืองจาก
ปริมาณของผูพ้ฒันาบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัมีเป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้หมือนกบัปี 2540 ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ีจะท าการศึกษา
ขอ้มูลอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งท าความเขา้ใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั 
(มหาชน)น้ี ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าและราคาไม่ว่าจะเป็นในรายบริษทัหรือกลุ่มบริษทัก็ตาม เพ่ือช่วยให้นัก
ลงทุนท าการตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
งำนวจิยัที่เกีย่วเน่ืองในอนำคต 
            1.การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดน้ าตวัแปรท่ี เป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจหลกัๆมาใชใ้นการวิเคราะห์ โดย
ไม่สามารถบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มบริษทัไดม้ากนกัดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป
ควรค านึงถึงตัวแปรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและปัจจยัอ่ืนๆท่ี
นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจเช่นปัจจยัทางการเมืองปัจจยัของตวับริษทัหรือของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ
และปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
            2.การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดใ้ชปั้จจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงของปัจจยัพ้ืนฐานดงันั้นการ
คน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรใชปั้จจยัทางเทคนิคควบคู่ไปดว้ย 
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            3. จากการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีบริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน)
นั้นนอกจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาแลว้นั้น ควรใชต้วัแปรท่ีเลก็ลงและใกลเ้คียงกบับริษทัมากท่ีสุดมา
ใช้ท าการวิเคราะห์โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก  าไรของบริษัทจากงบการเงิน
ยอ้นหลงั ก  าไรต่อหุ้น (Earing per share) อตัราผลตอบแทนของเจ้าของในทางบัญชี (Return of Equity 
(ROE)) การวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัทั้งในดา้นของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงของหุ้น 
และ อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เพื่อท าการทดสอบความสมัพนัธก์บัราคาหุน้ของบริษทั ซ่ึงจะ
ท าใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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              ถนอมศ รี  ฟองอ งุ่น . ก า รทดสอบระดับค ว า มผัน ผวนขอ งหลักท รัพ ย์ .ก รุ ง เ ทพฯ :                                                                                             
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2557. 
              ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ .์“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน”.สารนิพนธ์หลกัสูตร
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์ 

FFACTORS INFLUENCING TOWARD DECISION IN CHOOSING SERVICE 

DERMATOLOGIST SKIN CLINIC: A CASE STUDY OF PORNKASEM CLINIC AT 

SIAM CENTER BRANCH. 

ภสัส์ศิรัส  ศรีอาํพนั1 

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

บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและปัจจยัทางการตลาดทางดา้น

บริการ ราคา สถานท่ีใหบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษา

ผิวพรรณ กรณีศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์  ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิง

สาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบสมมุติฐาน มีการใชส้ถิติ

ไดแ้ก่ t – test, F - test และ One Way Anova โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 88.0 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.5 และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 

2. พฤติกรรมในการใชบ้ริการของลูกคา้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้รับการบริการจากพรเกษม

คลินิก สาขาสยามเซ็นเตอร์ ประเภท รักษาสิว มากท่ีสุด ส่วนสาเหตุท่ีเขา้รับบริการ คือ แกไ้ข ปัญหาสิว วนั

และเวลาท่ีลูกคา้เขา้รับบริการจากพรเกษมคลินิก คือวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. เขา้รับการบริการ

จากพรเกษมคลินิกใน 1 คร้ัง/สัปดาห์ เม่ือเขา้รับบริการแลว้ก็เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑข์องคลินิกจากพรเกษม 

หลงัจากเขา้รับบริการจากพรเกษมคลินิกแลว้สามารถเห็นผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายใน

การเขา้รับบริการ 501-1,000 บาท/คร้ัง กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เขา้รับการบริการจากพรเกษมคลินิกเน่ืองจาก

เพื่อนแนะนาํ และเม่ือไดเ้ขา้รับการบริการจากพรเกษมคลินิกแลว้ก็ไม่เปล่ียนใจไปเขา้คลินิกรักษาผวิพรรณ

อ่ืนอีก 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 3. ปัจจยัทางการตลาดในต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณจาํแนกได ้

7 อนัดบัโดยเรียงตามอนัดบัของค่าเฉล่ียโดยรวมในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีอิทธิพลมากเป็น

อนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดบัสองโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 

ปัจจยัดา้นขั้นตอนการบริการเป็นอนัดบัสาม โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.63 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ/์บริการเป็นอนัดบั

ส่ี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัห้า โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.32 ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดเป็นอนัดบัหก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.04 และปัจจยัดา้นราคาเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.88 

คาํสําคญั : การบริการ, คลินิกรักษาผวิ, 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 

 ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ยงัคงเป็นคาํพงัเพยท่ีใช้ไดเ้สมอทุกยุคทุกสมยั การมีรูปร่าง

หนา้ตาสวยงาม ตั้งแต่หวัจรดปลายเทา้ นบัเป็นส่ิงสาํคญั เป็นจุดแรกท่ีผูค้นสัมผสัได ้การมีรูปร่างท่ีสมส่วน 

มีโครงหนา้ท่ีไดรู้ปสวยงาม ย่อมเป็นท่ีประทบัใจของผูพ้บเห็น แต่ยงัมีส่ิงสาํคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมให้

บุคคลผูน้ั้ นดูดี เป็นสง่ามากข้ึน และช่วยเสริมบุคลิกให้ชวนมองและเป็นท่ีประทบัใจมากยิ่งข้ึน นั่นคือ 

ผวิพรรณโดยผูท่ี้มีสุขภาพดีท่ีสุดคือ ผวิพรรณโดยผูท่ี้มีสุขภาพผวิท่ีดี มีผวิหนา้ท่ีสดใสนุ่มเนียน ไร้สิว ไร้ฝ้า 

ปราศจากรอยด่างดาํ ร้ิวรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ มีผวิพรรณท่ีเปล่งปลัง่ เต่งตึง เรียบเนียน นั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่ 

การรักษาผวิพรรณใหส้วยและมีสุขภาพท่ีดีท่ีสุด คือ การป้องกนัไม่ใหเ้กิดสิว กระ รอยด่างดาํ หรือว่าร้ิวรอย

เห่ียวยน่ ท่ีเกิดข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของอาย ุการแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีมีมาแต่กาํเนิด เช่น ปาน ไฝตลอดจนโรค

ผวิหนงัท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผวิพรรณได ้คลินิกรักษาผวิพรรณ จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

และบริการเสริมการรักษาอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค โดยแพทยผ์ูท่ี้มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญดา้นผวิพรรณ และบุคลากรทางการแพทย์

ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นผวิพรรณ 

 ในปัจจุบนัน้ี ธุรกิจคลินิกรักษาผวิพรรณ ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน จากเดิมเป็นเพียง

ธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเด็กวยัรุ่น แต่ปัจจุบนัไดข้ยายตลาดสู่ผูบ้ริโภค

ระดับกลางและล่างมากข้ึน กลุ่มพนักงานหน่วยงานเอกชน อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด กลุ่มนักเรียน

นักศึกษา เร่ิมตั้งแต่อายุ 15-20 ปี โดยแต่ละแห่งจะมีมากมายหลายสาขาผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการ มีทั้ง

คลินิกท่ีก่อตั้ งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย พฒันาการธุรกิจคลินิกเพื่อความงามของ

เมืองไทยเร่ิมตน้เม่ือ 10 กว่าปีก่อนท่ีมีคลินิกความงามเกิดข้ึนจาํนวนมากกว่า 1,000 แห่ง ไม่แพร้้านสะดวก

ซ้ือ เน่ืองจากกระแสทัว่โลกต่ืนตวัเร่ืองสุขภาพและความงาม ทาํให้แต่ละรายเปิดศึกสงครามราคา หลายราย

ตอ้งปิดกิจการ และ เหลือเพียง 3 แบรนด ์ท่ีแขง็แกร่งสามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้นัน่คือ วุฒิศกัด์ิคลินิก, พรเกษม

คลินิก และ นิติพลคลินิก ปัจจุบนัมูลค่าการตลาดธุรกิจน้ีรวมปีหน่ึงไม่ตํ่ากวา่ 10,000-12,000 ลา้นบาท และมี

อตัราการเติบโต 

 แต่ละปีเฉล่ีย 25% โดยมี 3 แบรนด์หลกัท่ียงัมีกิจกรรมและมีการเคล่ือนไหวทางการตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง (หนงัสือพิมพบิ์สิเนสไทย ประจาํวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551) 

 จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเพื่อผลกาํไรท่ีมีมากข้ึน มีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัจากต่างประเทศมาใช ้ในการดูแลรักษาหรือแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนกบัผวิพรรณใหค้รบวงจรมาก

ยิ่งข้ึน เช่น การรักษาลดรอยแผลเป็นบนใบหนา้ดว้ยวิธีไอออนโต (IONTO), โฟโน (PHONO) การกรอผิว

ด้วยผงคริสตัล MD (MICRODERMABRASION), การรักษารอยตีนกาและรอยย่นท่ีหน้าผากด้วยสาร 
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Botox, ยกกระชับใบหน้าด้วย AHA (ALPHA-HYDROXY ACOD), การกรอหน้าด้วยผลึกแก้ว การฉีด

คอลลาเจน (CLOOAGEN), ลดไขมนัเฉพาะส่วนดว้ยเคร่ือง CARBOXY, การรักษาปาน ไฝ ดว้ยแสงเลเซอร์ 

ซ่ึงการทาํเลเซอร์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ไอพีแอลเลเซอร์ (IPL LASER) และ (APOLLO LASER) ฯลฯ 

ตลอดจนการวิจยัและคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้กษาควบคู่กบัการรักษาผิวพรรณดว้ย จึงเห็นไดว้่าธุรกิจคลินิก

รักษาผวิพรรณมีการแข่งขนักนัสูงและมีแนวโนม้จะสูงข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหธุ้รกิจมีการใช ้ทั้งการโฆษณา การใช้

เทคนิคการบริหาร การดึงตวับุคลกร และถึงแมเ้ศรษฐกิจจะตกตํ่า ผูบ้ริโภคมีการออมมากข้ึน คู่แข่งขนัมี

จาํนวนมากข้ึนในกรุงเทพมหานคร แต่ธุรกิจประเภทน้ียงัคงสร้างผลกาํไรได ้เพราะแนวโนม้การดูแลรักษา

ใบหนา้ใหดู้สดใส มีสุขภาพดีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการและกระจายวงกวา้งครอบคลุมถึงผูช้ายท่ีสนใจในการดูแล

ใบหนา้ตลอดจนทั้งร่างกายดว้ย ดงันั้นกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงจาํเป็นสาํหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจประเภทน้ีและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะทาํธุรกิจประเภทน้ีควรทราบเพื่อใชใ้นการ

วางแผนและการเตรียมความพร้อมสาํหรับการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา การตดัสินใจเขา้รับบริการจากคลินิกรักษา

ผิวพรรณนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 

พรเกษมคลินิก เป็นการศึกษาถึงการตดัสินใจเขา้รับบริการจากคลินิกรักษาผิวพรรณ เพื่อนาํขอ้มูลและผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจสาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ และการพฒันา

กลยทุธ์ทางการตลาดใน การนาํเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค

ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยาม

เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางตลาดทางดา้นบริการ ราคา สถานท่ีให้บริการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยามเซ็นเตอร์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีต่อปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณ 
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กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา สยามเซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลิตภณัฑ์/

บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการใชบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  : งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ 

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดของสถานเสริมความงามท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการ

เลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขา 

สยามเซ็นเตอร์ 

 2. ขอบเขตด้านประชากร  : ศึกษาเฉพาะผู ้บริโภคท่ีใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์ 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  : ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล นาํมาวิเคราะห์ผล

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 – 15 ธนัวาคม 2557 

สมมตฐิานในการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณีศึกษา พรเกษม

คลินิก สาขา สยามเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการใช้

บริการ และการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขั้นตอนการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่าง

กนั 
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กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1. คลินิกรักษาผวิพรรณ หมายถึง สถานท่ีท่ีใหค้าํปรึกษาและดูแลรักษาผวิหนา้ และผวิกาย ผูบ้ริโภค

ทัว่ไป เช่น รักษาสิว ฝ้า กระ เกล้ือน ปาน จุดด่างดาํ ฯลฯ 

 2. ผูบ้ริโภค หมายถึง เพศหญิงและชาย ท่ีใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณกรณีศึกษา พรเกษมคลินิก

สาขาสยามเซ็นเตอร์ เพื่อตอ้งการคาํแนะนาํและแกไ้ขหรือการรักษาจุดบกพร่องท่ีเกิดแก่ผวิพรรณจากแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

 3. แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีจบทางดา้นการแพทย ์และมีความเช่ียวชาญในการดูแลรักษา

ผวิพรรณและใหค้าํปรึกษาเฉพาะดา้น เช่น แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางผวิหนงั (จิตวิทยา) (Dermatologist) 

 4. ผลิตภณัฑท่ี์ใชค้วบคู่กบัการรักษา หมายถึง ยาท่ีรักษาโรคผิวหนงัต่างๆ เช่น สิว ฝ้า กระ เกล้ือน 

ปาน จุดด่างดาํ หนา้ขาวใส ฯลฯ เพื่อช่วยใหก้ารรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 5. พนกังานท่ีให้บริการ หรือเจา้หนา้ท่ี หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการฝึกฝนสาํหรับการใชบ้ริการดา้น

ต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือทางการแพทย ์เช่น กดสิว การทาํไอพีแอลเลเซอร์ (IPL 

LASER) และ (APOLLO LASER) ฯลฯ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้บริการคลนิิก

ผิวพรรณ กรณีศกึษา พรเกษมคลนิิกสาขาสยามเซน็เตอร์ 

ประกอบด้วย 

- ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ (Product) 

- ด้านราคา (Price) 

- ด้านสถานท่ีการให้บริการ (Place) 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

- ด้านบคุลากร (People) 

- ด้านขัน้ตอนการบริการ (Process) 

- ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident)  
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 6. เทคโนโลยทีางการแพทย ์หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนาํมาช่วยในการรักษา เพื่อใหก้ารรักษานั้นเห็นผล

เร็วยิ่งข้ึน เช่น เทคโนโลยีในการรักษาเพื่อให้ใบหน้ากระจ่างใส ลดร้ิวรอยและยกกระชบัผิวหน้า, การใช้

เลเซอร์ เพื่อทาํการรักษาการใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยเ์ขา้ไปกระตุน้ใหมี้การสร้างคอลลาเจน ฯลฯ 

 7. ปัจจยัดา้นการรับรู้ หมายถึง การศึกษาทางดา้นปัจจยัดา้นบรรยากาศของคลินิก (บรรยากาศภายใน

ร้าน และการตกแต่งภายในร้าน) และปัจจยัดา้นเวลา (ช่วงเวลา ในการรับบริการ) 

 8. พรเกษมคลินิก หมายถึง คลินิกรักษาผิวหนงัและดูแลผิวพรรณ โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง

ผิวหนงั (Dermatologist) ซ่ึงในคร้ังแรกเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิดทาํการในปี พ.ศ. 2528 โดยใชช่ื้อ

สุนทรการแพทย ์สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาไดป้รับเปล่ียนเป็น พรเกษมคลินิก โดยรักษาและ

ดูแลสุขภาพผวิดว้ยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางผวิหนงั (Dermatologist) ซ่ึงลว้นแต่เป็นแพทยเ์ฉพาะทาง

ผิวหนงัท่ีผา่นการศึกษาวิชาแพทยท์ัว่ไปเป็นเวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทยเ์ฉพาะทางผิวหนงัเป็นเวลา

อยา่งนอ้ยอีก 3 ปี และไดรั้บวุฒิบตัร หรือ อนุมติับตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนงั) จากแพทยส์ภา จึง

เช่ือมัน่ไดว้่า เม่ือมารักษาท่ี พรเกษมคลินิก จะไดรั้บการรักษาท่ีถูกวิธีและปลอดภยั ดว้ยมาตรฐานระดบั

สากล เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัคนไขข้องคลินิก และผสมผสานนวตักรรมในการรักษาเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 9. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัท่ีสาํคญั 4 

ปัจจยั ไดแ้ก่สินคา้ (Product) ราคา (Price) การกระจายสินคา้ (Place) และการส่งเสริมสินคา้ (Promotion) ซ่ึง

ในการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดนั้น จะเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ของปัจจยัทั้ง 4 น้ี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบรายละเอียดปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมาใชว้ิเคราะห์วางแผนการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ทราบพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ กรณีศึกษา พรเกษมคลินิก สาขาสยามเซ็น

เตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาใช้กาํหนดกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค 

 3. ทราบปัจจยัทางการตลาดทางดา้นบริการ ราคา สถานท่ีใหบ้ริการ และการส่งเสริมการขายท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ กรณีศึกษา พรเกษมคลินิก สาขา สยามเซ็นเตอร์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมาใชว้างแผนพฒันาทางดา้นการตลาด ของพรเกษมคลินิก 

 4. ทราบปัจจยัการเปรียบเทียบความแตกต่างกนัระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบั ปัจจยัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ เพื่อนาํไปปรับใชใ้นการสนองตอบใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
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วธีิการดาํเนินการวจิยั  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ และใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ศึกษาจากกลุ่มผูห้ญิงผูช้าย ไม่

จาํกดั อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพระดบัการศึกษา จาํนวน 400 คน ท่ีเคยใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะผูท่ี้มาใชบ้ริการในพรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น ผูว้ิจยัได้

แจกแบบสอบถามระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 แล้วจึงวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 88.0 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.5 และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 

 2. พฤติกรรมในการใชบ้ริการของลูกคา้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้รับการบริการจากพรเกษม

คลินิก สาขาสยามเซ็นเตอร์ ประเภท รักษาสิว มากท่ีสุด ส่วนสาเหตุท่ีเขา้รับบริการ คือ แกไ้ข ปัญหาสิว วนั

และเวลาท่ีลูกคา้เขา้รับบริการจากพรเกษมคลินิก คือวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. เขา้รับการบริการ

จากพรเกษมคลินิกใน 1 คร้ัง/สัปดาห์ เม่ือเขา้รับบริการแลว้ก็เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑข์องคลินิกจากพรเกษม 

หลงัจากเขา้รับบริการจากพรเกษมคลินิกแลว้สามารถเห็นผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายใน

การเขา้รับบริการ 501-1,000 บาท/คร้ัง กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เขา้รับการบริการจากพรเกษมคลินิกเน่ืองจาก

เพื่อนแนะนาํ และเม่ือไดเ้ขา้รับการบริการจากพรเกษมคลินิกแลว้ก็ไม่เปล่ียนใจไปเขา้คลินิกรักษาผวิพรรณ

อ่ืนอีก 

 3. ปัจจยัทางการตลาดในต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณจาํแนกได ้

7 อนัดบัโดยเรียงตามอนัดบัของค่าเฉล่ียโดยรวมในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีอิทธิพลมากเป็น

อนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดบัสองโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 

ปัจจยัดา้นขั้นตอนการบริการเป็นอนัดบัสาม โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.63 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ/์บริการเป็นอนัดบั

ส่ี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัห้า โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.32 ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดเป็นอนัดบัหก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.04 และปัจจยัดา้นราคาเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.88 
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 จากการพิสูจน์สมมติฐานพบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่แตกต่าง

กนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ยกเวน้ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขั้นตอนการ

บริการ และดา้นกายภาพ เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ แตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณแตกต่างกนั

ในทุกๆ ดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่

แตกต่างกันในด้านผลิตภณัฑ์และด้านลกัษณะทางกายภาพ ยกเวน้ด้านราคา ด้านสถานท่ี การส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร และด้านขั้นตอนการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษา

ผวิพรรณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่

แตกต่างกนัในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นขั้นตอนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ยกเวน้ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาดและดา้นบุคลากร บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษา

ผวิพรรณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ ไม่

แตกต่างกันในด้านราคาและด้านขั้นตอนการบริการ ยกเวน้ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี การส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากรและด้านลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษา

ผวิพรรณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษา

ผวิพรรณ แตกต่างกนัในทุกๆ ดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การอภปิรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลินิกรักษาผวิพรรณ กรณีศึกษา พรเกษมคลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์ ใน

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการใชบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

ขั้นตอนการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั การอภิปรายผลแบ่งไดเ้ป็นดงัต่อไปน้ี 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการใช้บริการของลูกค้า 

 กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้รับการบริการจากพรเกษมคลินิก สาขาสยามเซ็น

เตอร์ ประเภท รักษาสิว มากท่ีสุด จาํนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑข์องคลินิก

มากท่ีสุด แต่ขดัแยง้กบัพูลศรี เขตโสภณ (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ในการ

รักษาสิวของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จากการวิจยัพบว่าเม่ือเป็นสิวจะ

ซ้ือยารักษาสิวจากร้านขายยา และ คลินิกแพทยม์ากท่ีสุด 

 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลนิิกรักษาผวิพรรณ 

 ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีอิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ปัจจยัดา้น

สถานท่ี มีอิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 ปัจจยัด้านขั้นตอนการบริการ มี

อิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล

โดยรวมอยู่ในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรนันท์ ชูวีระ (2549 : 

บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการรักษา สิว 

ฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัดา้นกระบวนการ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรประภา สมศกัด์ิ (2544 : บทคดัย่อ)ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหผ้วิหนา้ขาวของสตรี ในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมากเช่นกนั 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มีจาํหน่ายทัว่ไปในห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และศูนยก์ารคา้สมยัใหม่ การจดั

สินคา้ไวใ้นตาํแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน สถานท่ีท่ีจาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก การจดัสินคา้ไวใ้นตาํแหน่งท่ี

หยบิง่าย การแสดงสินคา้ ณ จุดขาย สถานท่ีจาํหน่ายใกลบ้า้น การมีพนกังานขายบริการ และการจดัส่งสินคา้

ถึงท่ีบา้นหรือท่ีๆ สะดวกต่อการพบ 

 ในส่วนของปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นพบว่า ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพล

โดยรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.84 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพล

โดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.04 ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจยั ธีรนันท์ ชูวีระ (2549 : 

บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการรักษา สิว 

ฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 
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 ดงัท่ี (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 11) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่าย 

เพราะมองเห็นวา่คุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหา เพื่อใหเ้กิดความ

สะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในตวัสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณแตกต่างกนั ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขั้นตอนการบริการ และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภาภรณ์ ย ัง่ยืน (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของท่ีนัง่รอรับบริการทีเพียงพอ/เหมาะสม 

ห้องนํ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอ และมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของมีความถนัดและ

เช่ียวชาญ มีมารยาทดี และมีความเตม็ใจท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ ไม่แตกต่างกนั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยืน (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า 

เพศ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของไดรั้บยาจากทางร้านตามปัญหาท่ีเกิดเป็นตาม

ความจาํเป็น 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณแตกต่างกนัใน

ทุกปัจจยั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยืน (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษา

มูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ ของร้าน Beauty 

Face จากผลการศึกษาพบว่า อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของไดรั้บยาจากทางร้าน

ตามปัญหาท่ีเกิดเป็นตามความจาํเป็น เช่นเดียวกบังานวิจยัท่ีพบว่าอายท่ีุต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลินิกรักษาผวิพรรณดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่าง

กนัในดา้นราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นขั้นตอนการบริการ ซ่ึงขดัแยง้กบั

งานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยนื (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั

เสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ทางการแพทยท่ี์สะดวกและทนัสมยั ซ่ึงจากงานวิจนัท่ี
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ได้ทาํการศึกษามานั้ นอายุท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณด้าน

ผลิตภณัฑ ์

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ แตกต่าง

กนัในดา้นผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาดและดา้นบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยนื (2549 

: บทคดัย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ 

ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างใน

เร่ืองของการบริการของสถานเสริมความงามร้าน Beauty Face โดยทั้ง 2 งานวิจยัพบวา่ สถานภาพท่ีต่างกนัมี

ผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณดา้นบริการไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณ แตกต่างกนั

ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยืน (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มี

ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างในเร่ืองของการบริการของสถานเสริมความงามร้าน Beauty Face 

โดยทั้ง 2 งานวิจยัพบว่า อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของท่ีนั่งรอรับบริการท่ี

เพียงพอ/เหมาะสม ห้องนํ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอ โดยทั้ ง 2 งานวิจัยพบว่า อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณ 

แตกต่างกนัในทุกๆ ดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยันภาภรณ์ ย ัง่ยืน (2549 : 

บทคดัย่อ) ศึกษามูลเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามแบบบิวต้ี แคร์ 

ของร้าน Beauty Face จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างใน

เร่ืองของการบริการของสถานเสริมความงามร้าน Beauty Face โดยทั้ ง 2 งานวิจัยพบว่า รายได้ มี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ทางการแพทยท่ี์สะดวกและทนัสมยั 

ซ่ึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิวพรรณดา้น

ผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังนี ้

 ด้านผลติภณัฑ์/บริการ (Product/Service) 

 ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให้มีปริมาณยาทีเพิ่มข้ึนจากเดิมเน่ืองจากปริมาณยาท่ีไดรั้บในแต่ละ

คร้ังนั้น ใชไ้ดป้ระมาณ 1 เดือนซ่ึงส่งผลใหต้อ้งเขา้มาพบแพทยเ์ป็นประจาํทุกเดือน 

 ด้านราคา (Price) 

 ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละคร้ังมีราคาสูงเกินไปเพราะเน่ืองจากบางคร้ังอาจตอ้งมีการพบแพทย์

ประจาํเดือนเกือบทุกอาทิตย ์จึงส่งผลใหค่้าใชจ่้ายในแต่ละเดือนสูง ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใหมี้การลด

ราคาทั้งในส่วนค่ารักษา ค่ายาและค่าเคร่ืองสาํอางท่ีไดรั้บแต่ละคร้ังใหล้ดนอ้ยลงกวา่เดิม 

 ด้านสถานที่การให้บริการ (Place) 

 ควรมีขยายสาขาให้ครอบคลุมทัว่ถึงมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เพราะเน่ืองจากในละแวกท่ีพกั

อาศยัไม่มีคลินิกบริการ จึงตอ้งใชช่้วงเวลาท่ีเขา้มาเดินซ้ือสินคา้ในสยามเซ็นเตอร์และเขา้มารับการรักษาดว้ย 

แต่บางคร้ังถา้ตอ้งการไปสาขาอ่ืนๆ ก็อาจจะไกลเกินไปไม่สะดวกท่ีจะเดินทาง จึงตอ้งการให้มีสาขา

ครอบคลุมมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 พรเกษมคลินิก ไม่มีการส่งเสริมการตลาดมากนกั ตอ้งการให้มีการจดัทาํการส่งเสริมการตลาดให้

มากกวา่เดิม เช่น การท่ีเราเป็นลูกคา้ประจาํควรมีส่วนลด หรือรักษาครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไดรั้บการรักษา

ฟรี 1 คร้ัง ซ้ือทั้งคอร์สการรักษาแลว้มีส่วนลดเพิ่มเติมจากท่ีมีการลดอยูใ่นปัจจุบนั ฯลฯ ตอ้งการใหมี้ส่วนลด

มากข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 ด้านบุคลากร (People) 

 บุคลากรของพรเกษมคลินิกใหบ้ริการแก่ลูกคา้ยิม้แยม้แจ่มใส ซ่ึงอาจเกิดการท่ีมีจาํนวนลูกคา้มากแต่

บุคลากรกค็วรใส่ใจแก่ลูกคา้ทุกคน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 ด้านขั้นตอนการบริการ (Process) 

 ลูกค้าท่ีรอรับบริการนั้ น ต้องรอนานมาก ต้องการให้คลินิก วางระบบการจัดการลูกค้าให้มี

ประสิทธิภาพ หรืออาจจะทาํการนัดเวลาท่ีจะให้ลูกคา้มาใชบ้ริการอีกคร้ังหลงัจากลงรายละเอียดท่ีจะใช้

บริการแต่ละอยา่งแลว้ เพื่อท่ีลูกคา้จะไดส้ามารถเดินซ้ือสินคา้ภายในสยามแลว้จึงกลบัมาใชบ้ริการตามเวลา

ท่ีทางคลินิกกาํหนด 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาคลินิกรักษาผิว พรเกษมคลินิก สาขาอ่ืนๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัความสาํคญัของแต่ละ

สาขาอย่างแทจ้ริง หรือศึกษาคลินิกอ่ืนๆ เช่น วุฒิศกัด์ิคลินิก หรือ นิติพลคลินิก เพื่อนาํมาปรับกลยทุธ์ ของ

พรเกษมคลินิก 

 2. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ทางผูว้ิจยัจึงเสนอให้การวิจยั

คร้ังต่อไป ใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายเพื่อหาขอ้แตกต่างเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีการเลือกใช้

บริการคลินิกรักษาผวิพรรณของเพศชายมีมากข้ึน 
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